ceará
Governo Municipa1 ~e Itapiúna
conso füafo
EMPENHO DATA LIQ

CONASP

Pá~ina : 0001

EXERCÍCIO DE 101!
RELA~ÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pe1a 1i~uioaoa

LIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO

QUANTIDADE

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

i 10000

i.m,oo
i.m,oo

tm,oo

a~uisi~ão oe oi (oois) apare1~os oe ar
conoic1onaoo oestina~os a sa1a oa Secretaria
oe Eouca~ão onoe ocorrem os encontros
pe~a~ó~icos com os ~rofessores ~a ReOe Oe
Ensino Fun~amenta1, junto ao Funoo Municipa1
oe Eouca~ão oeste município.

miooo1

11/01/101! 1101000~

CONDENSADOR l0.000 BTUS
EVAPORADOR l0.000 BTUS

1,0000

U~0,00

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 1101000~
1.~00,00
............................................................
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1010001
7.ó00,00
a~uisi~ão oe 1

(um)
e~uipamento
autotransformaoor 1010VA BIV tomaoa l pinos
para conversão e1étrica, oestinaoo ao Funoo
Municipa1 oe Sáuoe oeste município.
11/01/101! 1101000~

AUTOTRANSFORMADOR 1010VA

1,0000

11~,oo

11~,oo

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 1101000~
114,00
......................................................................
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1101000]
11~,oo

miom

conso 1i ~a~ão
l~/01/101~ 1~010111

CONSOLIDA~AO

CAMARA

m,oo

1,0000

m,oo
VALOR DA LIQUIDA\ÃO 1~010111
....................................................................................
m,oo
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1~0100lb
....................................................................................
omooo1

a~uisi~ão oe materiais ~ermanentes, senoo um
note~oo~ 1atituoe l~~O 1nte1 core I1, bbOOu,
~G DDR4, IOOGB HDD, LED l~" e uma impressora
mu1tifunciona1 jato oe tinta 1l~I co1or
~iv~1ti,oest1naaos a Procuraforia Gera1 oeste

munmp10.

Hm/lm llmm . IMPmSORA MULTIFUNCIONAL
. NOTEBOOK LATITUDE

1~~0

1,0000
1, 0000

l.OH 00
1

b.fü,00

UH 100

UH,00

1.m,00
VALOR DA LIQUIDA\ÃO 110l00lb
.......................................................

ceará
Governo Munici~al ae Ita~iuna
conso 1i fafo
EMPENHO DATA LIQ

EXERCÍCIO DE lOl~
RELA\ÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS . ~ela liquiaaaa

LIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO

QUANTIDADE

TOTAL LIQU

VALOR LIQU

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO ~OJOOOl

1.m,00

aquisitão ae material permanente aestinaao as
a~ões da Secretaria ao Tra~alno e Assitência
Socjal 1 j~nto a~
Funao . ~u~ici~al ae
Assistencia Social oeste munici~io.
10/0)/lOl~ 100)001)

uooo

COMODA 4 GAVETAS
REFRIGERADOR/GELADEIRA j~]L iiov
CAMA SOLTEIRO

1,0000

i,oooo

m,oo
i.m,oo

m,oo
i.m,oo

~00,00

J00,00

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 100)001)

UU,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 100)000)

i.m,oo

aquisi~ão ae OJ (três)im~ressoras Epson LJ~),
aestinaaas as a~oes aa Gestão Descentralizaaa
ao Sistema único ae Assistência Social · IGD
SUA~, junto ao F~n~o.Munici~al ae Assistência
Social oeste munici~io.

100)0004

10/0)/lOl~ 100)001~

u~uo

l,0000

IMPRESSORA EPSON L]~)

UH,00

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 100)001~

i.m,oo

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 100)0004
...............
- ......................................... .
aquisi~ão ae 1 fuma)

m~ooo4

caaeira

escritório

~resiaente com re ax · cinza, aestinaaa ao
Ga~inete ao Prefeito oeste mun1cí~io.
ll/0~/lOl~ ll0~00ll

CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COM RELAX

1, 0000

m,oo

m,oo

VALOR DA LIQUIDA\ÃO ll0~00ll

m,oo

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO ll0~0004

m,oo

aquisi~ão ae 01
(um) a~arelno ae ar
conaic1onaao aestinaao a sala aa Gestão
Descentralizaaa ao Sistema
único
ae
Assistência social · IGDSUAS, junto ao Funao
Munjcjp~l ae Assistência
Social
oeste
munw p1 o.

t

~-.

Ceará
Governo Munici~a1 ae Ita~iúna
conso 1i fafo
EMPENHO DATA LIQ
01/0~/lOl~

LIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO
10~0001

CONASP

Pá~ina : ml

EXERCÍCIO DE lOl~
RELA\ÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS . ~ela li~uiaaaa

UNIDADE INTERNA CA iiov
UNIDADE EXTERNA CA iiov

QUANTIDADE

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

1,0000
1,0000

m,B
m,11

m,B

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 10~0001

m,n

1.H0,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10~0001
consoliaa~áo

110~000)

ll/O~/lOl~ llO~OOóO

CONSOLIDA\AO CAMARA

1,0000

ll4,00

ll4,00

VALOR DA LIQUIDA\ÃO ll0~00ó0
ll4,00
.................................................
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 110~000)

Jl~,0~

..................................................
OlO~OOll

a~uisi~áo ae 01 (um) a~arel~o telefônico com
f10~ aestinaao as ativ1aaaes ao Ga~inete ao
Prereito aeste municí~io.
04/0~/lOl~

40~00)l

APARELHO TELEFONICO COM FIO

1,mo

ó1, 00

ó1,00

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 40~00)l

ó/,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10~0011

ó1,00

..........................................................

.......................................................................

omom

a~uisiçáo ae cerca/~raail nylofor H=l,Olm,
mal~a ~ x ioc~, fio ),OOmmi com fixaaores ae
~oliamiaa em poste 40 x oOmm cum~aaos ae
con~reto (exc1usice esta),
revestiao~ em
~ol1ester ~or ~rocesso
ae
~lntura
eletrostática (~raai1 e ~oste), na cor
amarelo · fornecimento e instala~áo nas
escolas Demócrito Roc~a 1 Rufino sousa Barros

e centro comunitário cesar cals, junto ao
Funao Munici~a1 ae Eauca~áo aeste municí~io.

11/ll/lOl~ llllOOO~

AQUISI(ÃO DE CERCA/GRADIL NYLORFOR H=l,OlM,
MALHA )XlOCM·FIO ),OOMM

m,oooo

m,~o

VALOR DA LIQUIDA\ÃO llllOOO~

lUH,40

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11iooi~

ló.m,4o

...........................................................................
......................................................................................

nmo10

Conso füa~ ão

ceará
Governo Mun1c1~a1 ae Ita~1úna
conso11aaao
EMPENHO DATA LIQ

LIQUIDA~ÃO D

CONASP

Pá~ina : 000~

EXERCÍCIO DE 101~
RELA~ÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS . ~ela 11~u1aaaa
QUANTIDADE

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

lU00,00

H.m,oo
TOTAL DE RELA~ÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS ..

MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Diretora ao Controle Interno

FR NCISCO DARIO DE ~LIVEIRA COELHO
Prefe1to Mun1c1~a1

ceará
Governo Munici~a1 ~e Ita~iúna
conso1i~a~o

EMPENHO DATA LIQ

LIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO
servi~os a serem ~resta~os com recu~era~ão
~avimenta~ão em ~eijra tosca ~e Ruas ija se~e
ijos ~istr1tos ~e caio Pra~o1 Pa1matória
Itans ~o.munici~io ~e Itapiuna1 junto
secretaria ~e o ras 1 Infraestrutura
contro1e ur~ano.

omom

0~1omm

mom

CONm

Pá~ina : 0001

EXERCÍCIO DE lOl~
RELA\ÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - ~e1a 1i~ui~a~a
QUANTIDADE

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

uooo

UbUb

~.mi~º

e
e
e
a
e

MANUTEN\ÃO DE PAVIMENTA\ÃO
VALOR DA LIQUIDA\ÃO ~O~OOló

UóUó

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10l00l1

8.467186

servi~os a serem ~resta~os com recu~era~ão
(reforma) ~a re~e ~e es~oto na Rua cosmo
Leite 1 junto a secretaria ~e o~ras1
Infraestrutura e contro1e
ur~ano
~este
muni ci ~i o.
ll/Ol/l01~ 11010001

BOlOOOl

RECUPERA\ÃO DE REDE DE ESGOTO

1.1011~0

l 10000

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 11010001

1.1011~0

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO ~01000~

l.l~l1%

servicos a serem

Presta~os com Reforma e

Am~1ia~ão ~a Esco1a Munici~a1 ~e Ensino cesar

ca s1 sco1a Municipa1 ~a Loca1idade de
La~oas e ~a. ~sco1a Munici~a1 Democrit~ Roc~a
Neste
ló/Ol/lOl~ ló0100l1

Mun1c1~101

Junto a Esta secretaria.

REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DEMÓCRITO ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA EAMPLIA~ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCALIDADE DE LA OAS
VALOR DA LIQUIDA\ÃO ló0l00l1
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010001
servi~os a serem

prestados com Reforma e

l 10000

óU1U~

óU1U~

110000

H.m1B

JU~~,B

1,0000

lUóUl

H.m,~l

m.o~u~

ceará
Governo Munici~al ~e Ita~iúna

EMPENHO DATA lIQ

CONASP

EXERCÍCIO DE lOl~
RElA\ÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - ~ela 1i~ui~a~a

consoli~a~o

lIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO

Pá~ina : OOOl

QUANTIDADE

VAlOR lIQU

TOTAl lIQU

1,0000

ll.ll~,11

ll.ll~,11

1,0000

ó.ó4ó,Oó

ó.ó4ó,Oó

1,0000

ll.410,ll

ll.410,ll

A1p1iaçáo ~a Escola Munici~a1 ~e Ensino César
Cals loca1iza~a no ~istrito ~e caio Pra~o,
Escola Munici~a1 ~a loca1i~a~e ~e La~oas e ~a
Escola Munici~a1 Demócrito Roc~a, 1oca1iza~a
na se~e ~este Munici~io, junto a esta
secretaria.
11/04/lOl~ 110400ll

REFORMA EAMPlIA\ÃO DA ESCOlA MUNICIPAL CÉSAR
CAlS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA EAMPlIA\ÃO DA ESCOlA MUNICIPAl
DEMÓCRITO ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA EAMPlIAÇÃO DA ESCOlA MUNICIPAl NA
lOCALIDADE DE lAGOAS
VALOR DA LIQUIDA\ÃO 110400ll

.................................................
VALOR TOTAL lIQUIDADO DO EMPENHO ló0l0004

.............................................................

servi~os a serem ~resta~os com Reforma e
Ampliação ~a Escola Munici~al ~e Ensino césar
Cais loca1iza~a no ~istrito ~e caio Pra~o,
Escola Municipal ~a Loca1i~a~e ~e La~oas e ~a
Escola Municipal Demócrito Roc~a, 1oca1iza~a
na se~e ~este . ~unicípio 1 j~nto a esta
secretaria Municipal ~e Eauca~ao.

11040001

0~/01/lOl~

~010004

REFORMA EAMPlIA\ÃO DA ESCOlA MUNICIPAl CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REF~RMA EAMPlIA\ÃO DA ESCOl~ MUNICIPAl
DEMOCRITO ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO
REFORMA EAMPlIAÇÃO DA ESCOlA MUNICIPAl NA
lOCAlIDADE DE LAGOAS

1,0000

lO.lll,ló

lO.lll,ló

1,0000

1~.141,10

1~.141,10

1,0000

1.111,ó~

1.111,ó~

VAlOR DA lIQUIDA\ÃO ~010004

.............................................................................
VALOR TOTAL lIQUIDADO DO EMPENHO 11040001
.......................................................................
0~010004

servi~os a serem ~resta~os com Reforma e
A1pliação ~a Escola Munici~al ~e Ensino César
Cals loca1iza~a no ~istrito ~e caio Pra~o,
Escola Munici~a1 ~a loca1i~a~e ~e la~oas e ~a
Escola Munici~a1 Demócrito Roc~a, 1ocaliza~a
na se~e ~este . ~unicipio 1 j~nto a esta
Secretaria Municipal ~e Eauca~ao.

Dl
·~

e

.

ceará
Governo Munici~al ae Ita~iúna
consolioaoo
EMPENHO DATA LIQ

LIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO

l~/01/lOl~ l~OIOOll

CONASP

Pá~i na :

EXERCÍCIO DE lOl~
RELA\ÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS . ~ela li~uioaoa

REFORMA E AMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DEMÓCRITO ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCALIDADE DE LAGOAS

Om

QUANTIDADE

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

1,0000

41.lll,~0

H.llUO

1,0000

10.m,io

10.m,io

l, 0000

io.m,H

io.m,H

VALOR DA LIQUIDA\ÃO l~OIOOll

ll.~11,11

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO ~010004

ll.~11,11

............................................................
..............................................................

l~OIOOO~

servi~os a serem ~restaoos com Reforma e
Ampliatáo oa Escola Munici~al Oe Ensino César
Cals localizaoa no oistrito ae Caio Praoo,
Escola Munici~al oa Localioaoe ae La~oas e oa
Escola Munici~al Demócrito Roc~a, localizaoa
na seoe ~este . ~unicí~io 1 j~nto a esta
Secretaria Munici~al ae Eauca~ao.

ll/Oó/lOl~ ll0~00ll

REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DEMÓCRITO ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCALIDADE DE LAGOAS

1,0000

11.m,ó~

11.m,ó~

1,0000

n.m,~~

n.m,~~

1,0000

11.m,40

11.m,~o

llOóOOll
............................................
- .................. .
ó1.lH,Oó
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO l~OIOOO~

VALOR DA LIQUIDA\ÃO

...........................................................................

llO~OOOI

servi~os a serem ~restaoos com Reforma e
A1pliatáo oa Escola Munici~a1 ae Ensino César
Cals localizaoa no oistrito ae Caio Praoo,
Escola Munici~a1 oa Localioaoe ae La~oas e oa
Escola Munici~al Demócrito Roc~a, localizaoa
na seae ~este . ~unicí~io 1 j~nto a esta
Secretaria Munici~al ae Eauca~ao.
l~/Oó/lOl~ l~OóOOló

REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA E AMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DEMÓCRITO ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCALIDADE DE LAGOAS
VALOR DA LIQUIDA\ÃO l~OóOOló

1,0000

m.m,H

m.m,H

1,0000

41.m,~I

41. m,~I

1,om

lUlO,ll

n.no,11

m.m,n

......................................................

ceará
Governo Munici~a1 ~e Ita~iúna
conso 1i fafo
EMPENHO DATA LIQ

EXERCÍCIO DE lOl~
RELA\ÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS . ~e1a 1i~ui~a~a
QUANTIDADE

LIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

m.m,n

ll0ó0001

.........................................................
l~OóOOl~

servi~os a serem ~resta~os com Reforma e
Amp1iatão ~a Esco1a Munici~a1 ~e Ensino cesar
Cais loca1iza~a no ~istr1to ~e caio Pra~o,
Esco1a Munici~al ~a Locali~a~e ~e La~oas e ~a
Esco1a Munici~al Demócrito Roc~a, localizaaa
na seae ~este . ~unicí~io 1 j~nto a esta
Secretaria Mun1c1~a1 ae Eauca~ao.

ll/01/lOl~ ll01000~

REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA E AMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DEMÓCRITO ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCALIDADE DE LAGOAS

1,0000

l~.O]ó,I]

l~.O]ó,IJ

1,0000

~l.óll,~~

~l.óll,~~

1,0000

l~.019,lJ

l!.019,lJ

VALOR DA LIQUIDA\ÃO ll01000~

ll~.1]1,l~

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO l~Oó001~

ll~.1]1,l~

..............................................................................

............................................................................
servi~os a serem ~restaaos com Reforma e
A1p1iatão ~a Esco1a Munici~a1 ~e Ensino cesar
Cais localizaoa no oistr1to ~e Caio Praoo,
Esco1a Munici~a1 aa Localiaaae ae La~oas e ~a
Escola Munici~al Demócrito Roc~a, 1oca1izaaa
na seoe ~este . ~unicí~io 1 j~nto a esta
Secretaria Mun1c1~a1 oe Eauca~ao.

ll010001

]0/01/lOl~ ]00100]~

REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DEMÓCRITO ROCHA ~A SEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCALIDADE DE LAGOAS

uooo

óUOUl

óUO(,~l

1,0000

~Lm,B

~Lm,B

1,0000

óó.m,OJ

H.m,oJ

VALOR DA LIQUIDA\ÃO ]00100]~

............................................................

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO

ll010001

............................................................ - .................. .

servi~os a serem ~restaoos com Reforma e
Ampliatáo aa Escola Munici~al oe Ensino Cesar
Cals localizaoa no oistr1to oe Caio Praoo,
Escola Munici~al aa Localioaoe ae La~oas e aa

ceará
Governo Municipal oe Itapiúna
Conso 1i oaoo
EMPENHO DATA LIQ

EXERCÍCIO DE lOl~
RELA\ÃO OE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela li~uioaoa

LIQUIOA\ÃO OESCRI\ÃO

QUANTIDADE

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

1,0000
1,0000
1, 0000

n.m,n

n.m,n

m.m,B

m.m,B

10i.m,~~

1oi.m,~~

Escola Municipal Demócrito Roc~a, localizaoa
na seoe ~este . ~unicípio~ j~nto a esta
Secretaria Municipal oe E uca~ao.
l~/0~/101~ 1~0~000)

REFORMA E AMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO OE CAIO PRADO
REFORMA E AMPLIA~ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DEMÓCRITO ROCHA ASEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA EAMPLIA~ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCALIDADE OE LA OAS
VALOR DA LIQUIDA\ÃO l~0~000)

m.m,~~

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10~0010

m.m,u

.................................................
.................................................................
servi~os a serem ~restaoos com recu~era~ão e
~avimenta~áo em peara tosca oe Ruas aa Seoe e

010~0010

aos oistritos oe Caio Praoo, Palmatória e
Itans oo.1unicípio oe Itapiúna, junto a
Secretaria oe Obras,
Infraestrutura
e
Controle ur~ano.

ll/0~/101~ l10~000~

MANUTEN\ÃO DE PAVIMENTA~ÃO

1,0000

VALOR DA LIQUIOA~ÃO 110~000~

u1uo
u1uo

............................ - .......................................... .
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10~0010

......................................................................
servitos a serem prestaoos. com pavime~ta~ão
e1 pedra tosca e constru~ao oe passeios em
vias ao Distrito oe Caio Praoo no município
oe Itapiúna-CE, conforme PT Nº lOll~~l-0~,
junto a Secretaria oe O~ras, Infraestrutura e
Controle ur~ano.

omom

ll/0~/101~ 110~001~

SERVI~OS DE PAVIMENTA~ÃO EM PEDRA TOSCA E
CONS. OE PASSEIOS EM VIAS

VALOR DA LIQUIOA~ÃO 110~001~

1,0000
H.m,íl

........................................................................

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10~00)~

.............................................................................
servi~os a serem ~restaoos com recu~era~ão e
pavimenta~áo em peara tosca oe Ruas aa Seoe e

ceará
Governo Munici~a1 ~e Ita~iúna
com1i~aoo

EMPENHO DATA LIQ

EXERCÍCIO DE 101!
RELA\ÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pe1a 1i~uioaoa

LIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO

QUANTIDADE

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

UOl,10

UOl,10

~OS oistritos oe Caio Praoo, Pa1matória e

Itans ao.município oe Itapiúna, junto a
Secretaria oe Obras,
Infraestrutura
e
contro1e ur~ano.

l0/0!/101! 100!0040

MANUTEN\ÃO DE PAVIMENTA~ÃO

1.m,10
VALOR DA LIQUIDA\ÃO 100!0040
..................................................
l.001,10
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 110!0001
.............................................................

Ol0~004ó

servi~os a serem ~restaoos com Reforma e
Amp1iatão oa Esco1a Munici~a1 oe Ensino César
Cals loca1iza~a no oistrito oe Caio Pra~o,
Escola Municipa1 oa Loca1ioaoe ~e La~oas e oa
Esco1a Munici~a1 Demócrito Rocna, 1oca1izaoa
na seoe ~este . ~unicípio 1 j~nto a esta
Secretaria Munici~a1 oe Eouca~ao.

11/0~/101! 110~0001

REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DEMÓCRITO ROCHA ~A SEDE DO MUNICÍPIO
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCAlIDADE DE lAGOAS

um
um
uooo

H.110,H

11.lrn,H

n.m,~o

H.m,~o

11.m,~1

ll.m,H

m.m,n
m.m,n
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO l0~004ó
..........................................................................

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 110~0001

......................................................

wmo1

servi~os a serem prestaoos com Reforma e
Amp1iatâo oa Esco1a Munici~a1 oe Ensino César
Cals loca1iza~a no ~istrito oe Caio Praoo,
Escola Munici~a1 ~a Loca1i~a~e oe la~oas e oa
Esco1a Municipa1 Demócrito Rocna, 1oca1izaoa
na seoe ~este . ~unicípio 1 j~nto a esta
Secretaria Municipa1 oe Eouca~ao.

11/10/101! 11100001

REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR
CALS NO DISTRITO DE CAIO PRADO
REFORMA EAMPLIA\ÃO DA ESCOL~ MUNICIPAL
DEMOCRITO ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA
LOCALIDADE DE LAGOAS
VALOR DA LIQUIDA\ÃO 11100001

1,0000

14. m, !O

14.m,~o

1,0000

101.m,11

10U~4, 11

1,0000

m.m,11

m.m,11

...........................................................

ceará
Governo Munici~a1 ae Ita~iúna
consoliaaao
EMPENHO DATA LIQ

CONASP
Pá~ina : 0001

EXERCÍCIO DE 101~
RELA\ÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - ~ela li~uiaaaa

LIQUIDA\ÃO DESCRI\ÃO

QUANTIDADE

VALOR LIQU

TOTAL LIQU

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 140~0001

....................................................
0110001~

servi~os a serem ~restaaos com recu~era~áo
~avimenta~áo em ~eora tosca ae Ruas oa Seae
aos aistr1tos ae Caio Praao, Palmatória
Itans ao.município ae Ita~iúna, junto
Secretaria ae O~ras,
Infraestrutura
Contro1e ur~ano.
14/10/101~ 1410000~

e
e
e
a
e

1,0000

MANUTEN\ÃO DE PAVIMENTA\ÃO

o.)~0,~0

o.)~0,~0

VALOR DA LIQUIDA\ÃO 1410000~

o.1~0,~0

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 110001~

o.)~0,~0

····················-···--------------------·····

...................................................
servi~os a serem prestaaos com Reforma e
Ampliatáo aa Escola Munici~al ae Ensino César
Ca1s 1ocalizaaa no aistr1to ae Caio Praao,
Escola Municipal aa Localiaaae ae La~oas e Oa
Escola Munici~al Demócrito Roc~a, localizaaa
na seae ~este . ~unicí~io~ j~nto a esta
secret a Mun1c1~al ae Eouca~ao.

01110111

Oo/ll/101~

ollOOlO

SERV cos COM R MA DAS ESCOLAS DA CAIO
PRAD , LAGOAS, DE RITO ROCHA

1,0000

1~.llo,lo

1~.l)o,lo

~l~O~ l_L~Q~l!A ·__ i_~- ____ . ___ . __ . ___ . ______ . _. _. __ '.l:l~i'.l~
~A~O~ ~ ~~ ~I~U~ D~~ _E __ N~O- ~l~O~l~ ___ . ___________________ ~~:l~o~l~
TAL DE RELA\ÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..

j
MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Diretora ao Controle Interno

1.110.)l~,10

·P~lv
,

ceará
Governo Munici~al ~e Ita~iúna

conso1i~a~o

EXER

EXERCÍCIO DE 101~
RELA\ÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS APAGAR)

EMPENHO DESCRI\ÃO

DATA LIQ

Nº

l~/OJ/101~

01 RI

VALOR LIQU

CONASP

Pá~ina :

0001

TOTAL LIQU

JO.W,11
JO.W,11

MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS APAGAR)..

.
MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Diretora ~o controle Interno

CONASP CONTABill A ~SSESS RIA E PROC
cont õr

30.647,77

\=J,Güv q (_j)j/ ,_
FRANCISCO DARIO DE'OllVEIRA COELHO
Prefeito Munici~al

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOJ MAIS
Av. São Cristóvão, 215, Centro, ltapiúna-CE.
CEP 62.740.000,Tel. Oxx(88)34311210, Fax 34311306,
www.ltapluna.ce.gov.br,facebook.comtdarlOGoelhoprefelto
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: ~binete.itapiuna9Y&hoo.com

A PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, toma público pam conhecimento dos interessados, que fará reali:zar LEILÃO
PÚBLICO PRESENCIAL, para venda de bens móveis inservíveis, antieconômicos e sucatas pertencentes a seu patrimônio, como
veículos e tratores, às l OhOOmin do dia 24 de agosto de 2018, no Ginásio Alberto Amorim, estabelecido na Rua Cosmo Santos, s/nº,
centro, Itapiúna-Ceará, através do LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, Sr. Eduardo Sidney Bezerra de Girão, estabelecido na Rua
Tibúrcio Cavalcante 890/104 - Aldeota - Fortaleza - CE, Fone (85) 98701-7909, e-mail sidneyleiloes(â)gmail.com, demais
infonnações poderão ser obtidos no e-mail do leiloeiro ou na Prefeitura Municipal de ltapiúna - CE, 27 de julho de 2018. Francisco
Dario de Oliveira Coelho - Prefeito Municipal

Município de ltapiúna-<:e. Criado em 20/05/1957, Lei Estadual n2 3.599/57 e instalado em 23/06/1957

\

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

1

SÉRIE 3

1

ANO X N"l45 1FORTALEZA,03 DE AGOSTO DE 2018

ESTADO DO CEARÁ- PREF. :MUNICIPAL DE :MADALENA- EXTRATO CONTRATUAL-TP N" 0606.0212018 - OBRAS. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE E.MPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE
CASA DE PEDRAS, TRECHO 02, NO MUNICÍPIO DE :MADALENA - CE. CONfRATANTE: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS;
CONTRATADA: CONSTRUI'ORA BORGES CARNEIRO LTDA. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25106/2018. VALOR: RS 705.209,99
(SETECENTOS E CINCO :\Ili., DUZENTOS E NOVE REAIS. NOVENTA E NOVE CENTAVOS). PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA)
DIAS. ORIGEM DO RECURSO: TES~URO :MUNICIPAL (PRÓPRIO) E :MINIST.tRIO DA INTEGRAÇÃO SEC. DE DESENVOLVI.'\IENTO
REGIONAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0707.26.782.2602.1.018, ELE.'IENTO DE DESPESA: 44.90.51.00. ASSINA PELA CONTRATANTE:
PEDRO ADRIANO CRUZ COSTA; ASSINA PELA CONTATADA: GALBA CARVALHO CARNEIRO. Madalena - CE, 25 de junho de 2018. Pedro
Adriano Cruz Costa - Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Madalena - CE.

••• ••• •••

ESTADO DO CEARÁ - PREF. :'\IUNICIPAL DE :MADALENA - EXTRATO CONTRATUAL - TP N° 0106.02/2018 - OBRAS. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE E.'\IPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VJCINAL NA LOCALIDADE DE
CASA DE PEDRAS, TRECHO 01, NO MUNICÍPIO DE :MADALENA - CE. CONTRATANTE: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS;
CONTRATADA: CONSTRUI'ORA BORGES CARNEIRO LTDA. DATADA ASSINATURA DO CONTRATO: 20l0<rl2018. VALOR: RS 1.206.588,07
(U:M MILHÃO, DUZENTOS E SEIS lfIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS, SETE CENTAVOS). PRAZO DE EXECUÇÃO:
90 (NOVENTA) DIAS. ORIGEM DO RECURSO: TESOURO :MUNICIPAL (PRÓPRIO) E :vIINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SEC. DE
DESENVOLVDIENTO REGIONAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0707.26.782.2602.1.018, ELE:MENTO DE DESPESA: 44.90.51.00. ASSINA
PELA CONTRATANTE: PEDRO ADRIANO CRUZ COSTA; ASSINA PELA CONTATADA: GALBA CARVALHO CARNEIRO. Madalena- CE, 20
de junho de 2018. Pedro Adriano Cruz Costa-Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Madalena-CE.

••• ••• •••

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA :MUNICIPAL DE ITARE.'IA-AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 05312018AD:M- A Prefeitura Mwiicipal de ltarema-CE, através da Secretaria de Administração e Finanças comunica aos interessados que no próximo dia 17 de
Agosto de 2018, às 09b, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP N" 053/2018-ADM, cujo Objeto é o Registro de Preço para
Futuras e Eventuais Aquisições de gberos alimentícios, junto a Secretaria de Administração e Finanças do :Municipio de Itarema-CE. O Edital
completo estará à disposição nos dias úteis após esta Publicação, DO horário de 08h às 1lh30min, no endereço da Prefeitura à Praça Nossa Senhora de Fátima,
Nº 48, Centro, Itarcma-CE ou no Site: www.tce ce.iwv.br/licitacocs. Itarema-CE, 03 de Agosto de 2018. lnez Helena Braga- Pregoeira.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA:MUNICIPAL DE ITARE:MA-AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº OSS/2018-S-A
Prefeitura Municipal de Itarcma-CE, através da Secretaria de Saúde comunica aos interessados que no próximo dia 21 de Agosto de 2018, às 09h, estará
abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial N" 05512018-S, cujo Objeto é a Aquisição de equipamentos antropométricos para os agentes
comunitários de Saúde do :Mllllidpio de ltarema-CE. O Edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta Publicação, no horário de 08h às
1lh30min, no endereço da Prefeitura à Praça Nossa Senhora de Fátima, Nº 48, Centro, ltarema..CE ou no Site: www.tce.ee &<>v.brlljcjtaçoes. Itarema-CE,
03 de Agosto de 2018. lnez Helena Braga - Pregoeira.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ereré/CE. A Comissão de Licitação, localizada na Rua Padre Miguel Xavier de Moraes, nº 38 - Centro - Ereré/
CE, comunica aos interessados que no dia 16 de agosto de 2018, às 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial n• 2018.08.02.01 -

......
-MISTO

.;.-

,~:;c•c12ll031

P:ME - GAB, objeto: ContrataÇão da Prestação de Serviços de Assessoria, Comultoria, Orientação, e Articulação jwito aos órgãos Federais, no âmbito da
Capital Federal, junto ao Gabinete do Prefeito do Município de Ereré/CE, conforme Anexo 1. O edital completo estará dispooivel no endereço acima, a partir
da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h. ou no site: http://mwricjpjos.tçe&e.gov.brfliçjtaçoes/ Ereré!CE, 02 de
agosto de 2018. Arthur Paiva Maia - Pregoeiro.

*** *** •••

ESTADO DO CEARÁ- PREF. l!lf.'"ICIPAL DE :MADALE.~A - TER.'\10 DE ADJUDICAÇÃO E HO:MO\.OGAÇÃO - TP N° 0106.0212018
- OBRAS. Objeto: CO:\lRATAÇAO DE E.'\IPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE F.sTRADA VICINAL XA
LOCALIDADE DE CASA DE PEDRAS, TRECHO 01, ~O lfIDUCÍPIO DE :MADALE."lilA - CE. Vencedora: CO:"'ISTRUTORA BORGES
CAR.,"EIRO LTDA, com o valor global de RS 1.206.588,07 (L~ lllLHÃO, D'CZE.XIOS E SEIS :\Ili., QGl:\'BD"TOS E OITE:\1A E OITO
REAIS, SETE CENTAVOS), conforme Proposta Anexada aos AU1DS. Homologo a Licitação na forma da Lei 8666193. Madalena- CE, 20 de junho de 2018.
Pedro Adriano Cruz Costa- Sccrl:tário de Obras e Serviços Urbanos de Madalena - CE.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITt"RA :ML~ICIPAL DE ITAPIÚXA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚ?\A - CE, toma público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar LEILÃO PÚBUCO PRESENCIAL, para venda de bens móveis inserviveis, antieconômicos e sucatas
pertencentes a seu patrimônio, como veiCldos e tratores, às 1O:OOhs do dia 24 de agosto de 2018, no Ginásio Alberto Amorim, estabelecido na Rua Cosmo
Santos, s!nº, Cetro, Itapiúoa - Ceará, através do LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, Sr. Eduardo Sidney Bezerra de Girão, estabelecido na Rua Tibúrcio
Cavalcante, 890/104 - Aldeota - Fortaleza - CE, Fone (85) 98701.7909, e-mail: sjdpeylejloes@gmajl.com. Demais informações poderão ser obtidos no
e-mail do leiloeiro ou na Prefeitura Municipal de ltapiúoa- CE. Itapiúna - CE, 27 de julho de 2018. Francisco Dario de Oliveira Coelho - Prefeito Municipal.

••• ... ***
ESTADO DO CEARÁ- PREF. :MUNICIPAL DE :MADALENA-TER.'\10 DE ADJUDICAÇÃO E BO:MOLOGAÇÃO- TP N° 0606.0212018
- OBRAS. Objeto: COXfRATAÇÃO DE E.'\IPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE F.sTRADA VICINAL XA
LOCALIDADE DE CASA DE PEDRAS, TRECHO 02, :'110 :MIDOCiPIO DE :MADALE."lilA - CE. Vencedora: CO:-ilSTRUTORA BORGES
CARl'\"I.IRO LTDA, com o valor global de RS 705.209,99 (SETECE1'10S E CINCO lfIL, DUZE1'10S E NOVE REAIS, NOVE1'"TA E NOVE
CENTAVOS), conforme Proposta Anexada aos Autos. Homologo a Licitação na forma da Lei 8666193. Madalena - CE, 25 de junho de 2018. Pedro Adriano
Cruz Costa - Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Madalena - CE.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Mllllidpal de Aracoiaba -Tomada de Preços N" 00112018 - EDUC - Resultado da licitação. A Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Aracoiaba torna público, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado da licitação referente à
Tomada de Preços N" 001/2018 - EDUC, que tem como objeto contratação de prestação do serviço de Assessoria técnica sobre a gestão e acompanhamento
dos programas do FNDE e suas prestações de contas e mediante as condições estabelecidas no edital, Empresa Vencedora: BRA Consultoria Gestão e
Prestação de Serviços LTDA ME RS foi vencedora por cumprir com todas as cláusulas do edital e por apresentar o menor preço DO valor de RS 132.000,00
(cento e trinta e dois mil reais). É o Resultado. Aracoiaba, 02 de agosto de 2018. MU"la Oaudete Alves da Silva- Presidenta da Comissio de Ucltaçio.

*** ******

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim • Aliso de Ucitaçio -Tomada de Preço N" 2018.08.01.001. A CPL da Prefeitura Municipal de
Camocim/CE, toma público para coohccimento dos interessados, que no próximo dia 20 de Agosto de 2018, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada
à Praça Sevcriano Morei, Centro, Camocim/CE. estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global, tombada sob o N.º
2018.08.0UXll, com fins ao Objeto: contratação de engenheiro civil para atender as necessidades das diversas seaetarias do Município de Camocim-CE.
Informações na Sede da CPL, localizada à Praça Severiano More~ Cenlro, Camocim/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Camocim/CE, 02 de Agosto de
2018. Fca :Maurineide Carv. de Araújo - Presidente da CPL

*** *** ***

Estado do Ceará- Prefeitura :Municipal de Jati -Aviso de Lidtaçio- Processo Ucitat6rio N" 2018.07.30.001 - Pregão Presencial. A Comissão de
Licitações de Jati/CE toma público para conhecimento de todos que no dia 15 de Agosto de 2018, ás 09h:OOmin estará recebendo Envelopes de Habilitação
e Proposta de Preços para a licitação do objeto Locação de Veiculos Destinados As Secretarias do Municipio de Jati/Ce. Maiores informações poderão ser
obtidas na Prefeitura Municipal das 07h30min às l 2h00min. Jati/CE, 02 de Agosto de 2018. José Undson Belém Lima- Presidente da CPL

---···---··-"· ....

____________

· A PREFEITURA MVNICIPAL DE ITAPIÚNA/CE realizará leilão publico de
materiais inservíveis e veículos diversos no dia 24 de agosto de 2.018 às lObsOO (dez)
horas sito no GINÁSIO ALBERTO AMORIM, sito a Rua Cosmo Santos s/n.º - Centro,Itapiúna; e de conformidade com a Lei Federal n. º 8.666 de 21.06.93 e demais
alterações posteriores, através do Leiloeiro Público Oficial Sr. EDUARDO SYDNEY
BEZERRA DE GIRÃO.
.
O LEILOEIRO É AGENTE AUXILIAR DO COM~CIO, SENDO QUE TO OS OS BENS VENDIDOS. ~°-.DE
RESPONSABILIDADE DO COMITENTE VENDEDOR.

,.:'C;.
:·· O oferecimento de lanço ~u de venda condicional a apro ação, no dec~oer
~g~o,

para aquisição de lotes, importa em total aceitação e co ecimento das
· risticas
do bem descrito nos Anexos e das condições gerais fi adas neste 1etU
não sendo
.&\to expressa a
aceito qualquer tipo de reclamação ou desistência de emataçã~o
renúncia dos arrematantes a ações judiciais e extrajudic ais. No· ~~---;.. do Leilão, o
valor do Lanço, inclusive o Inicial, será estabelecido pelo ~l!-'~ O.

~~ti

PRIMEIRA - Poderá participar do leilão,
comissão de licitação do
COMITENTE, qualquer pessoa flsica c.a;Râ{. "'9
-u pessoa jwidica, legalmente
representada.
.....~·
... ,..)~

.,

-~ ~

.

§ÚNICO - Estarão impedidas de parti~~-Oeste proc sso licitatório pessoas tisicas e
jurídicas consideradas, pelo Comite~~dedor, inabil tadas à participação do Leilão,
por inadimplência de obrigaçõe~~ ~sltmidas em leilõe anteriores e/ou com cheques
des~inados a pagamento que~~ restrições junto ao SERASA, bem como seus
emitentes.
~~-,:\.,/
'

'

}

À·'Os ~l>jptos do leilão serão distribu dos em LOTES e descritos em

SEGUNDA ANEXOS integraDite'4;Jte edital.

r

-i ' - .-'

§ 1º - O lo,.~i;é Jrematado no ESTADO, CONSE VAÇÃO e no LOCAL que o
mesmo se~.
..""...........
§ 2:_"\'~ematante declara que já promoveu todos os exames e vistorias dos materiais
e ,sl~e1culos de acordo com o dia, horário e local de
inados no edital publicado, e
n~omais para visitação, aceitando adquiri-los, sentando o COMITENTE e o
LEILOEIRO, de quaisquer responsabilidades; inclusi e por vícios ou defeitos ocultos
ou não, e renuncia a qualquer direito de ação.
,•

§ 3º A descrição dos materiais NO EDITAUANEX S referente ao lote, é meramente
ILUSTRATIVA, sendo que eventuais falhas na mes não constituirão motivos para
desistência da arrematação do referido lote, uma ve que é realizado a verificação do
bem antes da arrematação, devendo qualquer dúvi ser esclarecida no decorrer do
leilão.

-~--

·---------+--------·---------·-··-----·---

-------

§ l.º - a importância çerrespondente ao percentual de Sºo (cinco por cento), incidente
sobre o valor do lanço vencedor; a título de comissão do EILOEIRO,
§ 2.0

- a importância correspondente ao percentual de S o (cinco por cento), incidente
sobre o valor do lanço vencedor, referente ao ressarcim nto das despesas com Editais
(gráfica), arrumação, preparação dos lot~s;

§ 3.0 - o valor da taxa do DUT ELETRONICO, no valor de RS. 125,00 (cento e viB~e e
cinco reais) tratando de leilão de veículos automotores;
1-A·:\(;
'\.)·

QUARTA- O arrematante poderá efetivar o pagamento do lote arremE·~VISTA
ou através do PRINCÍPIO DE PAGAMENTO de no mínimo 20% (v' ·
ento) do
valor da arrematação acrescido das DESPESAS de que trata a ~~ ceira deste
Edital, ou seja, comissão, mais despesas mais taxa do DUT ELE:~c; (tratando-se
de leilão de veículos automotores), e o restante 80% (oit~~ór cento) devera
obrigatoriamente ser pago até 24 HORAS após a realiz~o ;'{iõ leilão, confirmado
através de comprovante original de depósito.
,\,
§ úNICO - Se transcorrido o prazo de 48 horas ~Ó~~s~to não for efetivado pelo
ARREMATANTE, este será considerado de~s·
t"...itla'e a venda será cancelada, neste
caso os cheques oferecidos em caução terão a - · t destinação:

,/
a) 20% (vinte por cento) serão recoli..~:~ FAVOR DO COMITENTE a titulo de
multas, conforme legislação; ~.....
b) 10% (dez por cento) serã~ ·"~?~dos ao LEILOEIRO a titulo de trabalho
executado.
· /"~' ·
,;.

. "' .

"'r'

QUINTA -A quitação do o
efetivada após a confirmação do pagamento do total
da arrematação e seus
· os, cujo crédito poderá ser feito na conta corrente do
LEILOEIRO, em m~). ente, D.O.C, T.E.D, ou em CAIXA RÁPIDO.
§ 1° - Perderá 9f~·tiPIO DE PAGAMENTO, e seus acréscimos, aquele arrematante
que não pa ~stante do valor da arrematação, dentro do prazo previsto neste edital,
ficando rxs · ~a a arrematação do lote, sem que caiba qualquer recurso, indenização
e/ou·
ação Judicial (Art. 3.0 do Dec. 21.981/32);

~ pagamento com CHEQUE DE OUTRA PRAÇA somente poderá ser feito À
§ 3º - O escritório do leiloeiro não receberá qualquer valor em moeda corrente após a
realização do leilão.
§ 4° - A quitação do lote pago com cheque somente será efetivada depois de cumprido o
prazo da compensação, ou seja: 36:00h para os cheques de maior valor e 72:00h para
cheque de menor valor para OS CHEQUES DA PRAÇA. Para os CHEQUES DE
OUTRAS PRAÇAS, obedecerão às normas estipuladas pelq BACEN.

---·-·-··--·- -

-----------·--·--·-----·--·---·-

-----·--

SEXTA - Deconido o prazo estabelecido neste edital, o leiloeiro e/ou a Comitente não
maiS se responsabilizarão pelo bstado e conservação do bem arrematado, além de cobrar
multa, no valor diário de R$ 10,00 (Dez Reais) para motos/automóveis, R$ 15,00
(Quinze Reais) 1-1ara y_çiculos médios/grandes e R$ 20,00 (Vinte Reais) para materiais
até no máximo 07 (sete) dias corridos, encerrando este prazo os bens voltarão ao
patrimônio do COMITENTE.
1

SÉTIMA - O lote será considerado arrematado pelo licitante que pagar integralmente o
valor da arrematação, acrescido do ICMS (se assim for necessário), da comissão, das
despesas e do pagamento do valor do DUT ELETRONICO, conforme este EDITAL.
~--

1

OITAVA - O Lote deverá ser pago no momento da arrematação, nas cqrld~és
estabelecidas neste edita~ quando será exigido do arrematante, o C.P .F, ~,: e o
endereço completo, e para pessoa jurídica o C.P .F. do representante legal. .,

'?'1·;

§ úNICO - No caso do Arrematante optar pelo pagamento do lote.
1

r

~
:~~do no final

do leilão, deverá colocar sob a guarda do leiloeiro, um cheque. .ib l ao leiloeiro,
assinado e cruzado, sem especificar o valor. Não será aceito_...clt~ provenientes da
região norte como: Acre,.Amazonas, Roraima, Rondônia, PÁ,Ãniapá, Tocantins, haja
vista a demora na compensação dos mesmos tornando bivi~f"o cumprimento da data
de prestação de contas do leiloeiro para com o comiten(e.'.\°('""'

~-

do~~iro

NONA- O lote poderá ser liberado a partir
dia útil, após a realização do
leilão, depois de confirmada a quitação d ~~~ara liberação será obrigatório à
a eito fotocopia. O arrematante deverá
comprovação do deposito original, não s
providenciar até o segundo dia útil ·
realização do leilão a identificação do
comprovante de pagamento do seu
ivo lote. Caso contrário o lote poderá ser
cancelado perdendo o arremat~~co. ·isso o PRINCÍPIO DE PAGAMENTO mais
comissão do leiloeiro e despes,~"que trata a Cláusula Terceira deste Edital, sem que
caiba ao mesmo qualquer r&mdenização e/ou interpelação Judicial.

§ ÚNICO - A libera,çã~q,à lote será feita diretamente ao arrematante ou procurador
legal.

.

'(.> ,_.

"\~·

DÉCIMA -

~O SEGUNDO DIA ÚTIL, após a realização do leilão, no caso de

VEÍCULO~ :i arrematante poderá autorizar ao leiloeiro que a Nota Fiscal, a

transferê~~ó veiculo e os demais documentos sejam emitidos em nome de pessoa
fisi~~)iidica, por ele indicado.

~I'MA

PRIMEIRA - Serão exigidas (2) duas vias, com firma reconhecida, do
TEl.MO DE RESPONSABILIDADE, devendo ser preenchido no nome de quem ficará
o veiculo, acompanhado de três cópias do comprovante de endereço do estado do Ceará ·
(CAGECE, COELCE e TELEFONIA), atualizado, ou sela, no máximo de 02 meses
da emissão, do CPF e da Carteira de Identidade, onde as cópias deverão ser entregues
devidamente AUTENTICADAS. Toda essa documentação deverá ser entregue até o
terceiro dia útil após a realização do leilão, do contrário o documento de transferência
será preenchido em nome do arrematante, onde o mesmo será responsável por qualquer
tipo de divergência no preenchimento de seus dados, ficando de sua inteira
responsabilidade o valor cobrado para emissão da 2ª yia do documento se assim
necessãrio.

-····-·--··-·----·-----·--------···--------------------··

DÉCIMA SEGUNDA - O lote deverá ser retirado do local em que se encontra até 07
(sete) dias úteis após a realização do leilão.
q~e nã2 Jor retirado, no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis após a
realização do leilão será leiloado novamente, e o valor arrecadado será retido, para fazer
face ao pagamento das despesas, sem que caiba ao arrematante a devolução do valor
pago, ou reclamação judicial e/ou extrajudicial.

§ t • - O lote

§ 2° - Os bens objetos deste edital permanecerão na posse do COMITENTE, até a
efetiva retirada pelo arrematante, obedecidos os prazos e as regras estabelecidas na
clãusula anterior.
~

~

DÉCIMA TERCEIRA - O COMITENTE entregará a documentação
à
transferência do veiculo para o arrematante, a partir do 10° (décimo) d~~ até 60
(sessenta) dias úteis, após a data da realização do leilão.
. ~. ~- ·

§1º - Em caso de cobr~nça de RETARDAMENTO por part~ ~~~'será de
responsabilidade do arrematante, isentando assim a
responsabilidade.

<\.

comit~

~·

o leiloeiro dessa

§ 2º - A transferência do veículo arrematado deve~~~ita dentro do prazo legal
estabelecido pelo Código _Brasileiro de Trânsito. (~

DÉCIMA QUARTA - Fica sob responsab·
do arrematante o cumprimento de
todas as exigências do DETRAN, com '
Cons Pa ame t o/o
ertidão
Ne ativa e IPV P LINTE Nº
reco ecimc to de
N TA
FIS AL outras xi
i
ue
a ur
bem
mo os custos com
desmontagem, capatazias, rem ~. .
orte, confecção de chaves, gravação dos
vidros, regularização de ·chass.il. lm'tor (regravação de chassi, vistoria da POLINTER
entre outros), mudança de
(alugueVparticular/passeio/carga e etc), impostos ou
qualquer outro ônus, não co\.B o pelo leiloeiro, que vier a surgir.

,,,i

§ 1° - Os valores reftaie}res ao exercício 2018 (IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, E

LICENC~~Yavendo será de total responsabilidade do arrematante, não

cabendo ao
e/ou LEIL

o nenhuma reclamação judicial e/ou extrajudicial ao COMITENTE
.

§ ~ orrido o prazo legal de transferincia do veículo, ficará sob a total
res ilS~tlidade do ARREMATANTE o pagamento de todos os débitos que possam
s~ particularmente os lançados pelo DETRAN, como multas, impostos, IPVA,
blo({úeios judiciais e obrigações de qualquer natureza.
DÉCIMA QUINTA - O LEILOEIRO E O COMITENTE ficarão isentos de quaisquer.
responsabilidades no caso de vir o arrematante a transportar o veiculo para localidade
fora do Estado do Ceará, sem a realização da "Vistoria" exigida pelo DETRAN.
DÉCIMA SEXTA- CONFORME DECRETO LEI Nº 27.411 DE 30 DE MARÇO DE
2004 PARAGRAFO 4º A nota fiscal que acobertar a operação de saida de veículos de
estabelecimento enquanto Regime Especial de que trata o DECRETO será emitida sem
destaque do ICMS, contendo em seu corpo a expressão "REGIME ESPECIAL DE
RECOLHIMENTO".

....

-----·-······· -"·-···- "·-·-·-"·---·-··--....--··----- - - - - - - - - - -

DÉCIMA SEGUNDA - O lote deverá ser retirado do local em que se encontra até 07
(sete) dias úteis após a realização do leilão.
§ l° - O lote q~e nã2Jor retirado, no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis após a
realização do leilão será leiloado novamente, e o valor arrecadado será retido, para fazer
face ao pagamento das despesas, sem que caiba ao arrematante a devolução do valor
pago, ou reclamação judicial e/ou extrajudicial.
§ 2º - Os bens objetos deste edital permanecerão na posse do COMITENTE, até a
efetiva retirada pelo arrematante, obedecidos os prazos e as regras estabelecidas na
cláusula anterior.

-O .
, .,. . ""'>

DÉCIMA TERCEIRA·_ O COMITENTE entregará a documentação nec~ia à
transferência do veículo para o arrematante, a partir do 10° (décimo) dia ~' até 60
(sessenta) dias úteis, após a data da realização do leilão.
KJ~"""'
§ 1º - Em caso de cobrança de RETARDAMENTO por part~ ~~TRAN, será de
responsab~l~dade do arrematante, isentando assim a com~.n~ o leiloeiro dessa
responsab1hdade.
"'-,.
§ 2º - A transferência do veiculo arrematado dev~~éita dentro do prazo legal
estabelecido pelo Código Brasileiro de Trânsito. ~lo.. '1

(,,

DÉCIMA QUARTA - Fica sob responsab·
do arrematante o cumprimento de
todas as exigências do .DETRAN, com ·
ta Pa
nto
rtidão
ati a e V P INTE Nº
t de
OTA
FISCAL outras exi n ias u
sur
em om os custos com
desmontagem, capatazias, rem~,
porte, confecção de chaves, gravação dos
vidros, regularização de c~ass
· . l\;or (regravação de chassi, vistoria da POLINTER
entre outros), mudança de .
:. . · (alugueVparticular/passeio/carga e etc), impostos ou
qualquer outro ônus, niO.{º -·. opelo leiloeiro, que vier a surgir.
. ~ "')

§ 1° - Os valores

re~');és ao exercicio 2018 (IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, E

LICENCIAME1i~')'{avendo será de total responsabilidade do arrematante, não

cabendo ao ~o nenhuma reclamação judicial e/ou extrajudicial ao COMITENTE
e/ou LEIL~,P.
-~

§ 2º~..(1tjecorrido o prazo legal de transferência
resp ilSà'tiilidade do ARREMATANTE o pagamento
s~ particularmente os lançados pelo DETRAN,
bl~ueios judiciais e obrigações de qualquer natureza.

do veículo, ficará sob a total
de todos os débitos que possam
como multas, impostos, IPVA,
.

DÉCIMA QUINTA - O LEILOEIRO E O COMITENTE ficarão isentos de quaisquer .
responsabilidades no caso de vir o arrematante a transportar o veiculo para localidade
fora do Estado do Ceará, sem a realização da "Vistoria" exigida pelo DETRAN.
DÉCIMA SEXTA-CONFORME DECRETO LEI Nº 27.411 DE 30 DE MARÇO DE
2004 PARAGRAFO 4º A nota fiscal que acobertar a operação de saida de veículos de
estabelecimento enquanto Regime Especial de que trata o DECRETO será emitida sem
destaque do ICMS, contendo em seu corpo a expressão "REGIME ESPECIAL DE
RECOLHIMENTO".

..

DtCIMA SETIMA - ESTE LEILÃO ESTÁ AMPARADO PELO DEC. 21.981/32,
com redação que lhe foi dada pelo Dec. Lei nº 22.427/33. Estarâ incurso no Art. 335 do
Código Penal Brasileiro, incorrendo na pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de
detenção, todo aquele que impedir afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes,
por meios ilícitos ou de violência, grave ameaça, fraude ou ofen;cimcnto de vantagens,
incorrendo na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em decorrência da
vantagem oferecida.
DtCIMA OITAVA - Todos os Bens a serem leiloados encontram-se descrit«JE~Os
Anexos 1 e II com os seus valores de lances mínimos, que faz parte integra~~te
Edital.
\~)
~,.,..\
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ltapiúna/CE, 17 de agosto de 2.018
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'PREFEITURA DI;

ITAPIUNA
DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa q~e o Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão,
portador do CPF sob o nº 582.179.833-72, Leiloeiro Pôbllco Oficial do Estado do
Ceará, realizou em vinte e quatro de Agosto do ano de dois mil e dezoito às dez
horas, Leilão Público para a Prefeitura Municipal de ltapiôna, CNPJ:
-.. , 07.387.509/0001-88, situada na AV. São Cristóvão 215, centro, ltapiúna-CE, CEP:
···62740-000, com total presteza.
Onde foram leiloados motocicleta Honda/XI 125 Duty, Camionete Vw/Savelro Amb.
1.6, Camionete Fiat/Fiorlno Ancar Amb, Automovel Gm/Chevette Marajó,
Camionete Vw/Saveiro CI, 02 Automovel Vw/Gol 1000, Microonlbus Fiat/Ducato
Combinato, Mloroonlbus lmp/Mb/310d Sprinterm, ônibus Vw/15.190, Camionete
Fiat/Ducato Cargo, Automóvel Fiat Uno Mille Way Econ, Automóvel Fiat Uno Mille
Way Econ, Camionete Gm/S 10 Advantage D, Camionete l/Ford/Ranger XI 13 F,
Camionete Toyota/Band. Bj551p 2 81, 01 Trator De Pneus Ford, 01 Trator De Esteira
Komatsu, Plrãmide Constituida De: Monitores, Cpu's, estabilizadores, impressoras,
autoclaves, balança, carteiras e cadeiras escolares, geladeiras, cofre, luminárias,
armários e estantes diversos.
Sendo assim nada o tenho o que desabone a sua capacidade tecno profissional e
por ser verdade dou fé no presente documento.
ltapiúna/CE, 24 de Agosto de 2018

FRANCISCO DANIEL RODRIGUES UMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS
INSERV(VEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÓNA .
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PREFEITURA DE.-

ITAP lUNA

...

:i··

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa que o Sr. Eduardo Sydney Bezerra de '..:·:·
Girão, portador do CPF sob o nº .582.179.833-72, Leiloeiro Público Oficial do
Estado do Ceará, realizou em vinte e quatro de Agosto do ano de dois mil e
dezoito às dez horas, Leilão Público para a Prefeitura Municipal de ltapiúna,
CNPJ: 07.387.509/0001-88, situada na AV. São Cristóvão 215, centro, ltapiúna->
~ .. CE, CEP: 62740-000, com total presteza.
Onde foram leiloados motocicleta Honda/XI 125 Duty, Camionete Vw/Saveiro ·".-.~'
Ainb. 1.6, Camionete Fiat/Fiorino Ancar Amb, Automovel Gm/Chevette Maraj6,
Camionete Vw/Saveiro CI, 02 Automovel Vw/Gol 1000, Microonibus Fiat/Ducato
Combinato, Microonibus lmp/Mb/310d Sprinterm, Ônibus Vw/15.190, Camionete
Fiat/Ducato Cargo, Automóvel Fiat Uno Mille Way Econ, Automóvel Fiat Uno Mille
Way Econ, Camionete Gm/S 10 Advantage D, Camionete l/Ford/Ranger XI 13 F,
Camionete Toyota/Band. Bj551p 2 81, 01 Trator De Pneus Ford, 01 Trator De ··
Esteira Komatsu, Pirâmide Constituida De: Monitores, Cpu's, estabilizadores,
impressoras, autoclaves, balança, carteiras e cadeiras escolares, geladeiras,
cofre, luminérias, armários e estantes diversos.
,::·.
Sendo assim nada o tenho o que desabone a sua capacidade tecno profissional e
por ser verdade dou fé no presente documento.
' ·· "
ltapi(ma/CE, 24 de Agosto de 2018

FRANCISCO DANIEL RODRIGUES UMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
.··,

'····
ABÍLIO ARAÚJO ALM IDA
SECRETÁRIO DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS.
INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNIOPAL DE ITAPIÚNA

\v-o.IÀo., fucuAr0-c&>- (\ ~s \ .l,U:)

Jli.. ~~ ·

MARIA FRANOSCA AQUINO DE SOU
11 MEMBRO DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS ESUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

-

j

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOS MAIS
Av. Slo Crlst6Ylo, 211, Centro, ltltplúna-CE.
CEP 82.740.000.Tel. Oxx(l8)34311210, Fax 3'311306,
www.ltapluna.c..gov.br,fllcebook.comldarlocoelhOprefelto

"

CNPJ 07.387.508l0001-88, e-mau: gablnete.bplUMOPhoo.com

PORTARIA Nº 002/2018

ITAPIÚNA, 27 DE JULHO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIUNA - CEARÁ, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNCIA

MUNICIPAL DE ITAPIUNA.
RESOLVE,

Art. 1º • Designar os servidores abaixo relacionados para com.por a comissão para
organii.ação e acompanhamento de l~ilio de bens móveis inservíveis, antieconômicos e

sucatas da Prefeitura Municipal de Itapiúna:
Presidente -

F~ancisco Daniel Rodrigues Lima

Secretário -Abilio Araújo Almeida
1º Membro - Maria Francisca Aquino de Sousa

Art. 2º - Fica esta comissão denominada "Comissão de Avaliação e Leilão de
Bens Patrimoniais do Munieipio de Itapiúna e autorizada a promover a realiz.ação de
leilões.

---..,------:::__iiiiiiiiiiii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ···--·· ···-· - - - - - - - · · · - · ··-· ····--·

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOs·MAiS

.•

Av. 8lo Crilt.Hlo, 215, Centro, tt.p16na-CE.
ÇEP 82.740.000,Tel. Oxx(ll)34311210, Fu 34311308,

www.bpfUna.oe.p.br,faotbook.comldarlocoelhoprdllto

CNPJ'.87.387 ~509l0001-88, e-mail: gablnete.ltaplunaf!Wahoo.com

Art. 3° • Fica a referida Comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização
dos trabalhos com a realização do leilão, bem como, pela avaliação dos bens,

considerando, se este for o entendimento de todos os membros que a compõe, a avaliação
procedida pelo Leiloeiro contratado, se esta fOr a que melhor traduzir os preç0s de
mercado.

'-

Art 4° • Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Afixe, Divulgue-se, Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 27 de julho de
2018.

FRANCISº~
D~
UVEIRA CO~L~O
"u ~refeito :ficipal

ATA DE LEILÃO N.2 001/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, nesta Cidade de
Itapiúna, Eu, Sr. EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, leiloeiro publico
oficial do Estado do Ceará, devidamente contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPIUNA/CE, e na presença da sua comissão de licitação constituída pelo Srs.
Francisco Daniel Rodrigues Lima- (Presidente); Abílio Araújo Almeida - (Secretário) e
o Maria Francisca Aquino de Sousa, (1° Membro); as 10 (hs)42 (min.), no Ginásio
Alberto Amorim, na Rua Cosmo Santos, S/N, Centro, ltapiúna/CE, e na presença de
aproximadamente 37 pessoas dei início aos meus trabalhos de pregão; inicialmente
lendo as cláusulas de edital e tirando duvidas dos propensos arrematantes, onde após
dirimir todas e quaisquer duvidas iniciei o pregão pelo lote 001 e subsequentes
conforme anexo de edital onde ficou assim definido o leilão:
'--

ANEXO DE EDITAL N.º 001/2018

001 .

002

003

004

MOTOCICLETAHONDA/XL 125
DUTY - ANO FAB. 1988 - ANO
MOD.1988 - PLACAS:- HUG8799/CE COMB. G - COR: PR - CHASSI:9C2JD0801JR400438 - SEM MOTOR RENAVAM N.º 161578713 (NO
ESTADO

NÃO HOUVE
LICITANTE

1.100,00

CAMIONETE VW/SAVEIRO AMB. 1.6 ANO FAB. 2002 - ANO MOD.2003 PLACAS:- HXK3623/CE - COMB. G COR: BC - CHASSI:9BWEB05X93P010002 - SEM MOTOR RENAVAM N.º 805348670 (NO
ESTADO

1.000,00

NÃO HOUVE
LICITANTE

CAMIONETE FIAT/FIORINO ANCAR
AMB.-ANO FAB. 2010-ANO
MOD.2010 - PLACAS:- NUZ6554/CE COMB. G/A- COR: BC - CHASSI:9BD255049A8880424 - MOTOR N.º
178E9011*9386101-RENAVAMN.º
227408438 O ESTADO

6.300,00

NÃO HOUVE
LICITANTE

AUTOMOVEL GM/CHEVETTE
MARAJÓ - ANO FAB. 1988 - ANO
MOD.1988 - PLACAS:-HVU1459/CECOMB. A - COR: BC - CHASSl:9BGTC15UJJC145034 - SEM MOTOR RENAVAMN.º 161331483 (NO
ESTADO

1.000,00

NÃO HOUVE
LICITANTE

005

006

007

008

009

010

CAMIONETE VW/SAVEIRO CL - ANO
FAB. 1996-ANO MOD. 1996PLACAS:- HUZ2097 /CE - COMB. G COR: BC - CHASSI:9BWZZZ308TP049010 - SEM MOTOR RENAVAM N.º 657122378 (NO
ESTADO)
AUTOMOVEL VW/GOL 1000 - ANO
FAB. 1996-ANO MOD.1996PLACAS:- HUZ2077 /CE - COMB. G COR: PT - CHASSI:9BWZZZ30ZTP048959 - SEM MOTOR
-RENAVAMN.º657121827 (NO
ESTADO)
AUTOMOVEL VW/GOL 1000 - ANO
FAB. 1996-ANO MOD.1996PLACAS:- HUZ2087/CE-COMB. GCOR:PT - CHASSI:9BWZZZ30ZTP047889 - SEM MOTORRENAVAM N.º 657122149 (SUCATA
SEM DOCUMENTOS) (NO ESTADO)

1.100,00

NÃO HOUVE
LICITANTE

1.000,00

NÃO HOUVE
LICITANTE

1.000,00

NÃO HOUVE
LICITANTE

MICROONIBUS FIAT/DUCATO
COMBINATO - ANO FAB. 2002 - ANO
MOD.2002- PLACAS:- HVZOl 14/CE1.100,00
1.100,00
COMB. D - COR: BC - CHASSI:93W23157021006518 - MOTOR N.º
3442401-RENAVAMN.0 786101423
(NO ESTADO)
CICERO CAMPOS FARIAS, CPF: 059.997.728-00, SITIO GARAPINHA, 36,
SANTA CRUZ DO BANABUIU, PEDRA BRANCA-CE
MICROONIBUS IMP/MB/310D
SPRINTERM - ANO FAB. 1998 - ANO
MOD.1998-PLACAS:-HVX9657/CENÃO HOUVE
1.100,00
COMB. D - COR: BC - CHASSI:LICITANTE
8AC69034 l WA525958 - MOTOR N. 0
63299910508928 - RENAVAM N.º
162677707 (NO ESTADO)
ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.OREfJ~ l\Pl
ANO FAB. 2012 - ANO MOD.2013 ~
~s f>'2..~
PLACAS:- OSN7893/CE - COMB. D COR: AM - CHASSI:2.900,00
2.900,00
9532E82W4DR310899-MOTOR N.º
0163346B213346-RENAVAMN.º
539077763 (NO ESTADO)
BRUNO S. CARVALHO, CNPJ 17.213.855/0001-01, RUA CARVALHO
JUNIOR, 07, SÃO JOÃO DO TAUAPE, FORTALEZA-CE

2

Oll

012

013

014

015

016

CAMIONETE FIAT/DUCATO CARGO ANO F AB. 2004 - ANO MOD.2004 PLACAS:- HWM4025/CE - COMB. D COR: BC - CHASSI:93W231Fl 141015834 - MOTOR N. 0
3922401 - RENAVAM N.º 830232699
(NO ESTADO)

1.800,00

NÃO HOUVE
LICITANTE

AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE WAY
ECON - ANO FAB. 2010 - ANO
MOD.2011 - PLACAS:- OCOI322/CE 6.900,00
COMB. G/A - COR: BC - CHASSI:6.900,00
9BD15844AB6453498 - MOTOR N.º
146El01 l *9858067- RENAVAM N.º
327436450 (NO ESTADO)
FRANCISCO DALMO ALVES, CPF: 313.599.573-91, RUA JOÃO
DAMASCENO FONTENELLE, S/N, LJ 2908, RIO NOVO, CASCAVEL-CE
AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE WAY
ECON - ANO FAB. 2010 - ANO
MOD.2011 - PLACAS:- OCOl 702/CE NÃO HOUVE
7.900,00
COMB. G/A - COR: BC - CHASSI:LICITANTE
9BD15844AB6503638 - MOTOR N.º
146El01 l *9694617* - RENAVAM N. 0
327436450 (NO ESTADO)
CAMIONETE GM/S lO ADVANTAGE D
- ANO F AB. 2008 - ANO MOD.2008 PLACAS:- NQY9232/CE - COMB. G/A 8.900,00
8.900,00
COR: PT - CHASSI:9BG138HU09C424796 - MOTOR N.º
N80037357 - RENAV AM N.º 123624886
(NO ESTADO)
SABINO ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 320.713.453-04, RUA TAB. JOSE
GAMA FILHO, 2109, CENTRO, PACAJUS-CE
CAMIONETE I/FORD/RANGER XL 13
F - ANO F AB. 2002 - ANO MOD.2003 PLACAS:- HWV1972/CE- COMB. D 7.200,00
COR: BC - CHASSI:5.900,00
8AFER13F33J290310 - MOTOR N.º
861602372 - RENAVAM N.º
162907583(NO ESTADO)
FRANCISCO IVO DE OLIVEIRA, CPF: 757.446.433-20, RUA SÃO JOÃO
BATISTA, 766, MONDUBIM, FORTALEZA-CE
CAMIONETE TOYOTA/BAND. BJ55LP
2 BL-ANO FAB. 1995 -ANO
MOD.1995 - PLACAS:- HUS6867/CE15.200,00
COMB. D - COR: BC - CHASSI:11.900,00
9BRBJ0060Sl007419 - MOTOR N.º
1417632 - RENAVAM N. 0 648129098
(NO ESTADO)
ANTONIO FERNANDES DE AMORIM, CPF: 246.992.763-34, RUA FROTA
PESSOA, 80, ANTONIO BEZERRA, FORTALEZA-CE
3

017

018

019

'

020

021

022
TOTAL

01 TRATOR DE PNEUS FORD (NO
900,00
900,00
ESTADO)
HELIO APOLINARIO LEITE DE OLIVEIRA FILHO, CPF 847.685.254-15,
RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 30, IBIRIBEIRA, RECIFE-CE ·
01 TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU,
NÃO HOUVE
MOD. D-30 E 16 B, SÉRIE: B2367 (NO
2.900,00
LICITANTE
ESTADO)
PIRÂMIDE CONSTITUIDA DE:
MONITORES, CPU'S,
ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS,
AUTOCLAVES, BALANÇA,
400,00
400,00
CARTEIRAS E CADEIRAS
ESCOLARES, GELADEIRAS, COFRE,
LUMINÁRIAS, ARMÁRIOS E
ESTANTES DIVERSOS (NO ESTADO)
FRANCISCO JOACI DAMASCENO SILVA, CPF: 518.679.153-91, RUA CEL.
JOÃO CORREIA, 114. BOM JARDIM, FORTALEZA-CE
PIRÂMIDE CONSTITUIDA DE
DIVERSAS LUMINÁRIAS, CALHAS,
200,00
200,00
REATORES. 1 MACA HOSPITALAR E
1 CADEIRA ODONTOLÓGICA. (NO
ESTADO)
FRANCISCO JOACI DAMASCENO SILVA, CPF: 518.679.153-91, RUA CEL.
JOÃO CORREIA, 114, BOM JARDIM, FORTALEZA-CE
PIRÂMIDE CONSTITUIDA DE
DIVERSOS MONITORES DE VIDEOS,
CPU'S, IMPRESSORAS,
ESTABILIZADORES, TRITURADOR
200,00
200,00
DE PAPEL, APARELHO DE TV,
FOTOCOPIADORAS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (NO
ESTADO)
FRANCISCO JOACI DAMASCENO SILVA, CPF: 518.679.153-91, RUA CEL.
JOÃO CORREIA, 114, BOM JARDIM, FORTALEZA-CE
01 TRATOR DE PNEUS VALMET 88012.600,00
8.900,00
4X2 - Nº 88000700258 (NO ESTADO)
FRANCISCO DALMO ALVES, CPF: 313.599.573-91, RUA JOÃO
DAMASCENO FONTENELLE, S/N, LJ 2908, RIO NOVO, CASCAVEL-CE
LEILÃO
R$ 56.500,00

Dando por encerrado meus trabalhos as 1 lhs 52 min, sendo que o resultado do leilão foi
de R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e cinquenta reais). Ficando desde já que os lotes
remanescentes n.ºs 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 011, 013, 018, que não
foram arrematados em leilão, serão levados a pregão no futuro próximo, com uma
reavaliação dos bens pela comissão de licitação.
E para que surta seus legais e jurídicos efeitos, juntamente a esta ata, segue uma cópia
dos recibos definitivos dos lotes arrematados, conjuntamente com cópia dos
documentos dos arrematantes para que façam parte do processo licitatório.
4

Sendo assim dou por encerrado meus trabalhos, cuja ata vai por mim e pela comissão
assinada em duas vias, ficando a primeira para o processo junto ao município e a
segunda via para o leiloeiro.
Itapiúna, 24 de Agosto de 2018.

EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO
Leiloeiro Publico Oficial
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FRANCISCO DANIEL RODRIGUES LIM

PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPiúNA
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ABILIOÃRÁÜALMEIDA
SECRETÁRIO DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DEITAPIÚNA
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MARIA FRANCISCA AQUINObESO

1ºMEMBRO DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DEITAPIÚNA

5

(
LOTE Nº

008
010

ARREMATANTE

FATURA DE LEILÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA-CE
(
LEILÃO Nº 001/2018 ·DATA: 24108/2018 ÀS 14:00h
CPF

CICERO CAMPOS FARIAS

059.997.728-00
CNPJ 17.213.855/0001-01

BRUNO S. CARVALHO

012

FRANCISCO CALMO ALVES

014

SABINO ALBUQUERQUE JUNIOR

320. 713.453-04

015

FRANCISCO IVO DE OLIVEIRA

757.446.433-20

016

ANTONIO FERNANDES DE AMORIM

246.992. 763-34

017

HÉLIO APOLINÁRIO LEITE DE OLIVEIRA FILHO

847.685.254-15

019

FRANCISCO JOACI DAMASCENO SILVA

518.679.153-91

020

FRANCISCO JOACI DAMASCENO SILVA

518.679.153-91

021

FRANCISCO JOACI DAMASCENO SILVA

518.679.153-91

022

FRANCISCO DALMO ALVES

313.599.573-91

. '

313.599.573-91

ENDERECO
SITIO GARAPINHA, 36, SANTA CRUZ DO
BANABUIU PEDRA BRANCA-CE
RUA CARVALHO JUNIOR, 07, SAO JOAO DO
TAUAPE FORTALEZA-CE
RUA JOAO DAMASCENO FONTENELLE, S/N, LJ
1
2908 RIO NOVO, CASCAVEL-CE
. RUA TAB. JOSE GAMA FILHO, 2109, CENTRO,
PACAJUS-CE ·
RUA SAO JOAO BATISTA, 766, MONDUBIM,
FORTALEZA-CE
'
RUA FROTA PESSOA, 80, ANTONIO BEZERRA,
FORTALEZA-CE
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 30,
!BIRIBEIRA RECIFE-CE
RUA CEL. JOAO CORREIA, 114, BOM JARDIM,
FORTALEZA-CE
RUA CEL. JOAO CORREIA, 114, BOM JARDIM,
FORTALEZA-CE
RUA CEL. JOAO CORREIA, 114, BOM JARDIM,
FORTALEZA-CE
RUA JOAO DAMASCENO FONTENELLE, S/N, LJ
2908 RIO NOVO CASCAVEL-CE

..

FONE

(85) 98855-6041
(85) 99950.8133

L. INICIAL

1.100,00

R$
R$

;

i

2.900,00

L. FINAL
R$
'

1.100,00

R$

2.900,00

(85) 99981-4142

R$

;

6.900,0Ç ;~$

6.900,00

(85) 98699-7826

R$

.

8.900,00

R$

8.900,00

(85) 99828-8687

R$

5.900,0Ó

R$

7.200,00

(85) 98640-0952

R$

11.900,00

R$

15.200,00

(81) 99976.2184

R$

900,00

R$

900,00

(85) 98742-0323

R$

400,00

R$

400,00

(85) 98742-0323

R$

200,00

R$

200,00

(85) 98742-0323

R$

200,00

R$

200,00

(85) 99981-4142

R$

8.900,00

R$

12.600,00

VALOR TOTAL

RS

48.200.00 'RS ·<.': <:56;500'0ô.

OBS:- OS LOTES 001 - 002 • 003 - 004. 005 • 006 • 007 - 009. 011 • 013 • 018 - NÃO FORAM ARREMATADOS EM LEILÃO (NÃO ATINGINDO O VALOR MINIMO), FICANDO OS MESMOS PARA SER
REALIZADO UMA NOVA HASTA PUBLICA.
FORTALEZA, 8 de Outubro de 2018

~d·,tf_~'
SYD~ZERRA

EDUARDO
DE GIRÃO
LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL
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FATURA DE LEiLÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA-CE
LEILÃO Nº 001/2018 ·DATA: 24/08/2018 ÀS 14:00h
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS· REGULARIZACAO DOCUMENTOS DETRAN
DESCRICÃO DO VEICULO
MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO ·ANO FAB. 2002 ·ANO MOD.2002 ·PLACAS:- HVZ0114/CE • COMB. D· COR: BC • CHASSI:·
93W23157021006518 ·MOTOR N.• 3442401 • RENAVAM N.0 786101423

ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE ·ANO FAB. 2012 ·ANO MOD.2013 ·PLACAS:- OSN7893/CE • COMB. D· COR: AM • CHASSI:9532E82W4DR310899 ·MOTOR N. 0 01633468213346 • RENAVAM N. 0 539077763

AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE WAY ECON ·ANO FAB. 2010 ·ANO MOD.2011 ·PLACAS:· OC01322/CE • COMB. G/A ·COR: BC· CHASSI:9BD15844AB6453498 ·MOTOR N. 0 146E1011*9858067· RENAVAM N.0 327436450

CAMIONETE GM/S 10 ADVANTAGE D· ANO FAB. 2008 ·ANO MOD.2008 ·PLACAS:- NQY9232/CE • COMB. G/A ·COR: PT· CHASSI:·
9BG138HU09C424796 ·MOTOR N. 0 N80037357 • RENAVAM N. 0 123624886

CAMIONETE l/FORD/RANGER XL 13 F ·ANO FAB. 2002. ANO MOD.2003. PLACAS:· HWV1972/CE • COMB. D· COR: BC· CHASSI:·
8AFER13F33J290310 ·MOTOR N.0 861602372 • RENAVAM N.0 162907583

CAMIONETE TOYOTA/BAND. BJ55LP 2 BL ·ANO FAB. 1995 ·ANO MOD.1995 ·PLACAS:- HUS6867/CE -COMB. D ·COR: BC· CHASSI:·
9BRBJ0060S1007419 ·MOTOR N. 0 1417632 • RENAVAM N.0 648129098
TOTAL DAS DESPESAS

TAXAS
DETRAN
DPVAT
DESPACHANTE
TOTAL
DETRAN
DPVAT
DESPACHANTE
TOTAL
DETRAN
DPVAT
DESPACHANTE
TOTAL
DETRAN
DPVAT
DESPACHANTE
TOTAL
DETRAN
DPVAT
DESPACHANTE
TOTAL
DETRAN
DPVAT
DESPACHANTE
TOTAL

VALOR
R$
629 01
R$
103 39
R$
35000
R$ . <'. ,,::1,082 40
R$
576 81
R$
103 39
35000
RS
:'.R$ >:oY> ;,,;::,1.030 20>
R$
96952
R$
4555
R$
35000
<R$<·<'·-''//>1.365 07'
R$
1.714 40
R$
4748
R$
35000
•R$<,:·;:}:2.1t188
R$
898,92
R$
4748
R$
350,00
.R$ ·· ::: ..:,d.296 40
R$
629 01
R$
47 48
R$
35000
;; R$,<::·:':C\:; 1,026 ·49·

i'.R$ 't;,''7;912;44'

TOTAL GERAL DE DESPESAS • REGULARIZAÇÃO DOCUMENTOS DETRAN
IMPORTA NO VALOR TOTAL DE DESPESAS· DETRAN DER$. 7.912,44 (Sete mil novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), VALOR ESSE
DEDUZIDO DIRETAMENTE NA FATURA DE LEILÃO CONFORME ADTIVO AO CONTRATO.

~~~

2 OE 3

(

FATURA DE LEILAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA-CE
LEILÃO Nº 001/2018 ·DATA: 24/08/2018 ÀS 14:00h

(

,:, :};.,DEMONSTRATIVO FINAL<.,.:cc::\ ,::)',/;;;:':{;;;,.'' ·. . ,.
TOTAL DO LEILÃO
TOTAL DAS DESPESAS DETRAN • TOTAL A SER REPASSADO A PREFEITURA

.·~

.·..

·.·, .Y

,~::'

·/

·;.;:;.-

.··:·.'.:'.~:::~·:.:;:.·::--, .":·:~.·:~:··~~·.

R$
R$

56.500,00
7.912,44

'R$·~'.~;~>0::'.'S,;::yt~:/}48.587,56.

IMPORTA O PRESENTE LEILÃO NO VALOR LIQUIDO DER$.- 48.587,56 (QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CIQUENTA E SEIS
CENTAVOS).
.
.
OBS:- OS LOTES 001 - 002 - 003 - 004 - 005- 006 - 007 - 009- 011 - 013 - 018 - NÃO FORAM ARREMATADOS EM LEILÃO (NÃO ATINGINDO O VALOR MINIMO),
FICANDO OS MESMOS PARA SER REALIZADO UMA NOVA HASTA PUBLICA EM DATA A SER PREVIAMENTE MARCADA.
A PRESENTE FATURA PARA SEUS EFEITOS LEGAIS SEQUE EM 3 (TR~S) LAUDAS SENDO: 1 LAUDA- FATURA DE LEILÃO
1 LAUDAS - DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS
1 LAUDA ENCERRAMENTO DE LEILÃO

Fortaleza, 8 de Outubro de 2018

~~~~
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO
Leiloeiro Público Oficial

CPF: 582.179.833-72
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CONTROLE DE PATRIMONIO DE ITAPiUNA
Sistema de Controle de P•ltrirnônio
RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATl~IMÔNiOS

:--.

DADOS DO PATRIMÔNIO

.

----

Tombo

Tipo

Grupo/Classificaç5o

00012462

Bem de ConsL11110

MATERIAL PERMANENTE1MA HõRl/\L PERlvt/\NG-HE

-~
·-

---·---·------------------------------

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO
Especificação do Patrimônio
COMPUTADOR COMPLETO/COMPUTADOR COMPLE ro
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Data

Operador

Motivo

Desincorporação por

1,00

1,00

08/11/2013

LIDlt,NE

POR QUEBRA DO BEM

Inservível

i

-

1

· - ---------·---·--·---!·----------------·------------

----------·-----------·--·-

DADOS DO PATRIMÔNIO

·1- Grupo/Classificação
------ ----··---·---·---

Tombo

Tipo

00012467

Bem de Consumo

MATERl':_L P~~-~~~~NH:1MA!l:I~~~- PERM/\N ENTE

·----------------------!

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO
Especificação do Patrimônio

----·-----·---------------------

.

---------------------------

COMPUTADOR COMPLETO/COMPUTADOR COMPLETO

-·

DADOS DA BAIXA
1--

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Data

Oµeríldor

Desincorporação por

1,00

1,00

08/11/2018

LIDIANE

Inservível

----·----

'Motivo

_r~R QUEBiiJI DO OEM

------·-

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00012473

Bem de Consumo

1 Grupo/Clílssificaç5o

MATERIAL PEf\1v1ANENTE/t/l/üERl~_'.:_i_'._rn

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO

-·---··----·-·-·-··-·----------------

-

Especificação do Patrimônio

-------·--· ··---·· ------------·- ------·- -·-·---·---·-·--'

COMPUTADOR COMPLETO/COMPUTADOR COMPLETO

------·--·-··------·-------~---·-----;

DADOS DA BAIXA
·--r-

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

i Data

i-::---- ----1-IVlotivo
1 Operador

-!---------~---,.

Desincorporação por

1,00

1,00

1()8,1112018

-------- -·-·--rí;ü~é:.i-u_E_8_f_<-Ã l)O-fJEM --------

ILIC.:OINH::.

J_ _ _ __ _

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

ITipo

1 Grupo/Cl;ssificaÇ5o

---

--··-----·-----··-----!
i
·-----------------:

>-0_0_0_12_4_9_2_ _ _ _.._B_.,_.,n_1_d_~_c_o_n_su_n_10_ ___,_M_A_T_E_R__1_A.L__
l'E_1_~M~JENlUMA:.~~~~~~~l\'~~~:_L~~-~~----·---------·---·---·-·-·-----Unidade Orçamentária/Dep;::rtamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL/FUMJO DE ASSISTÊl,iCl1\ SOCIAUDEPO::Jl l O

---------------------------!

Especificação do Patrimônio

!----------------------------------------------·
EST ABILIZADOR/EST /\B ILIZJ\DOR

f-----------------------·--·--------------------------·------DADOS DA BAIXA

1

t--------~------~----·---,-·-----i---------·--- ~---·------·---------·--·-·-··-·--·--·----------·l

Tipo

Data: 1610112019

1 Valor

Bem

\Valor Baixa

iD<ita

!Oper;.idor

Oparatfclr.· L/Oili!IE

!flivlivo

J

Pagina: 1!2'd

~-----------------------------------

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ITAPIUNA

Sistema de Controle de Patrimônio
RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRIMÔNIOS

Desincorporação por

1,00

1,00

0811112018

1 LIDIJ\NE_ _ _ TJOI\

OlJEElR/\ Dü

-----~

l3E~,1

Inservível
!
'
'---------L--------"----------·l
___.___J ___________________ J_

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00012740

Bem de Consumo

1 Grupo/Cl.issificação

MATERIAL PEl\Mí\NENTE/MATERIAL PEl\IVIJ\N~NTE

1

-

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO
Especificação do Patrimônio
CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO/CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO

-

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixn

Desincorporação por

1,00

1,00

--j-Üs11112018

Inservível

-

foat~-------loperatt~~----r Motivo

LIDIANE

-----1-POf\ QUEBRA DO flEM

1

1
____ !_

·-------

1

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

Grupo/Classificação

00012851

Bem de Consumo

MATERIAL PEf{Mt\NENTEiMJ\ TEf~t/\L PERM

-

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO

-

Especificação do Patrimônio

·------------------------------1

CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO/CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO

-----------

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Data

Operador

Desincorporação por

1,00

1,00

08/11/2018

LIDIJ\NE

·-

---,M_o_t__
iv_o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--1

1

POH QUEBRA DO BEt\1
1

Inservível

_1________ ,___ _____ _____ J -----------------------....J
1

DADOS DO PATRIMÔNIO

---- - · - - · ·

----~--

_________________,

Tombo

Tipo

Grupo/Classiticn.,;ão

00012882

Bem de Consumo

MATERIAL PEf<.MANEN rE/Mf\TEHl/\L PEI~rvlANENTE

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO

·----------------

Especificação do Patrimônio

·--------------------

CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO/CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO
DADOS DA BAIXA

---

_____________________
·,--------------- -------O;iw
Operuuor
.__
______
- ------~~~\--0-U-E-BR_A_D_O_B_E_M_ _ _ _ _ _ __
------!M~Uv_o

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1,00

1,00

051112018

LIDIJ\NE

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

Grupo/Clas~ifica<;:ío

00013084

Bem de Consumo

MJ\ TERl/\L í'l::I ~IVl/\N[~; 1[1Mi\ TE 1·~11\L PEl<l\lí\f\ lr\ I[

--------------------------!

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPJ\L DE ASSISTÊNCIA SOCIJ\L/FUNDO DE ASSISTENClt\ SOCIAL/DEPOSITO

'-----------------------------------------

---------·-------------Data: 1610112019

Opcmctor: L/U:ANE

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ITAPlUN/.\

Sistemn de Controle de Patrimônio
RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRIMÔ/·JIOS

--------~-

Especificação do Patrimônio
APARELHO DE TV 14"/APARELHO DE TV 14"

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DADOS DA BAIXA
Tipo
Desincorporação por

-,

Valor Bem

Valor Baixa

1,00

1,00

D<tlíl

-

Operado r

3

·

-------i--------------- --------Motivo

- · - - - - - - - - ------ 1---------------------------08'i 1 :.'013

11,01~ OUEBHf; DO BEt:I

LIDINiE

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00013140

Bem de Consumo

1 Grupo/Clm;sÍticac.;iio

MATERIAL PERM~NENTE/M~rnl/\~ Prnf\_1

__________________________,

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO DE l\SSISTÊNCI/\ SOCll\UD [:f'CSllO
Especificação do Patrimônio
IMPRESSORA LASER SAMSUNG /IMPRESSORA LASER S/\f\·ISUNG
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1,00

1,00

Inservível

r
1

D;.it~I

r08/11/2018

Operador

---

--i--

Motivo

LIDIN~E

i)ül~

-

OUElJHA üO 13Ek1

!
'

L·-----------1------·---

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00013180

Bem de Consumo

1 Grupo/Classificaçüo

MATERIAL

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

---

PEl~MNJENTE/M/\ TEHll\L l"l:i~!v1Nil'.f\:

-

----·------------ ---------1

1

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL/FUNDO DE /\SSISTÊNCIA SüCl/\UlJEl'OSI 10
Especificação do Patrimônio
COMPUTADOR COMPLETO/COMPUTADOR COMPLETO

-

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1.00

1,00

Inservível

--

Íõ;(a-----~ Operador

Moiivo
-

~~~ 1/'.,'ü-:IS -LIDl/\NE

1

J_

1

-

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00013192

Bem de Consumo

__________________J

=j

1 Grupo/Classificação

MATERIAL PERM/\NENTE/M/\TERll\l

PERM/\N[l'JT~:

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO

1

-----.. -----------

-

Especificação do Patrimônio

---------------------------~-----

CAIXA DE SOM BRASINT USB/CAIXA DE SOM 13RASIN r US!l

--

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Data

Operador

Motivo

Desincorporação por

1,00

1,00

08111i2018

LIDIANE

PCJr\

Inservível

OUEBf~A

DO BEM

_J ___~------- ------·---- - -------

1 DADOS DO PATRIMÔNIO

Data: 1610112019

CJµomtior.· LID/liNE

Paginu.· 3i29

CONTROLE DE PATHIMONIO OE

.

rrÂPÍUNA

Sistema de Controle de Patrimônio

_

RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATHIMÔNIOS
1

--------·-------·-··---- ---------------·-·-----J
1 Grupo/Classil it;;1r;~iu

Tombo

Tipo

00013198

Bem de Consumo

MATERIAL fJL mMNt:NTE/MA1 El<IAL fJEf{fv1Nii:.t·; 1 [

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO

-·--·-----·-----------------·-·----------·------j

Especificação do Patrimônio

--- ------- -------------·-··------ - - - - - - -

TECLADO/TECLADO
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1.00

1,00

l~~·~a

______Jopurador·--~~-:~~!_M_'~_ti_vo

1 "18/11

Inservível

:!OHl

if'OI~

LIDIMlõ

·------

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ ___,

QUEBRA[)() l3Elvl

-·------~

-·---L

·----=i

-·

DADOS DO PATRIMÔNIO

1 Grupo/Classlticação

Tombo

Tipo

00013219

Bem de Consumo

------·-------

---·

MATERIAL P-~~~'.~~-~-íEi!"1ATEl~~L l"~~~::l~~~i~~·l: _

---

Unidade Orçamentáriíl/Depílrtamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO
Especificação do Patrimônio

-

MODULO ISOLADOR MICROSOL/MODULO ISOLADOR MICIWSOL
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1,00

1,00

·-

-------

-----·-

-----·----------·---··-----------)

-

1--·-----·-·-··1--·-------·---------------·------'i
1 .
Data
Opurauor
l\liotivo
-1-·--·----------·--1-----------·--------·-·----·-·---·-----1
oe; l 1.'L0'18 LIDifli'il:
f'OI~ QUEllHi\ D() l3f:i'.1
1

1

i

[___ _________!__________ _L

Inservível

.~:~;:---------------------

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00013258

Bem du Consumo

·--------_-_-_-_-_-=l

1 Grupo/Cla:;sif

MATERIAL l;E

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0201-GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO/l!FPOSITO

---

Especificação do Patrimônio

···~---------·---------------·-----------------·

IMPRESSORA MUL TIFUNCIONAL LASER/IMPRESSORA M ULTIFUNCIONAL LASEI<

·-----------------!

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Bnixíl

Desincorporação por

1,00

1,00

~tOperndor

+-------

J~:-~\/2018 ~IDIANE

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
!Tipo

-! Dr.t·;

i-rJlotivo

----·. --

.J:>üf{

-------

-----------·--·----

aurnr<A DU

····-----·-J

GE~11

------------------·----------

Grupo/Classiticaç;:io

1

\3ern de Consumo
00013303
1 MATERIAL l~[f'{Ml\l~[NTE/MATEl\IAL PEm;lf1~ilcNl lo
1----------'---------'-------------------------·--·------------·----·---··----------·----1

i

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE
Especificação do Patrimônio

ASSIST~NCIA SOCIAL/FUNDO DE ASS1STÊNCl!1 SOCl/l_L/Di po~:1rn

---------------.1!

1----------------------·-------------------------

UNIDADE DE CPU COM PROCESSADOR DUAL CORE/UN\Di>.DE CF'U COl1l PROCE::>SADC)I{ DUl\L CORE

--------------------!

DADOS DA BAIXA
1

Tipo

Data: 1610112019

1 Valor

Bem

1 Valor

Bílixa

1 U<ita

1

Operador

Opo1;Hfor: / IO!AN[

]Motivo

1

Pagi11a: 4129

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ITAP1Ui-.IA

Sistema de Controle de P~1trirn011i0
RELATÓRIO OE BAIXAS DE PATíWiiÔ;~iOS

Desincorporação por

1,00

1,00

j ü8/'J 1;:!018

·--------------- -------·----·---------------,

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tipo

00013304

Bem de Consumo

GEM

_______ L

._1_ns_e_rv_ív_e_1_ _ _ _...__ _ _ _ _-L.._ _ _ _ _ _J··--·----'- ___

Tombo

--!~cm QUEBr\/\ DO

1 LllJIANE

1 Grupo/Cl<.issif il.!aç5o

MATERIAL PE í\M1\NENTE/MATERIAL

PEF\Mf\l~t.:N

rE

-·----------------------------

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUN!YJ Ul: N;SISTÊ~JCI/\ SüCltd.i1Ji:i'U:..:1h)

-·-·----------- -------·--·--···-------------·----·-------·---

Especificação do Patrimônio

UNIDADE CPU COM PROCESSADOR DUAL CORE/UNIDf,D r' DE CPU COM

Pf~OCESS/1DOi'i

----------·--- ---- - - - - - - -

[)Uf1L CORE

-- ---·-------------·---- ·--··---------------------1

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

V<.ilor Baix<.i

Desincorporação por

1,00

1,00

-- 1 D~ta

Opc;~o;----,r~-;;-t-iv_o

_____________________.

POR QUEBRA DO i3Ef\1

fos/_1_1!-:20_1_8--t-Ll-D-IA_N_E_

L.~~--·-~~----~

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
00013312

1 Grupo/Cl<.isi;iLc:içüo-·

1 Tipo

Bem de Consumo

___ ..

MATERIAL r'El\1111\i'frNI c/fvl/\ 1 El\IAL F't:WJI

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUNlJCJ DE' 1\SSISTÊNCI/\ SüClf,LiD lél'úSITü
Especificação do Patrimônio

------·-·

-~--

MONITOR LCD 18.5/MONITOR LCD 18.5

Tipo
Desincorporação por

j Valor Bem
i 1.00

--·---·--------=:=~-~---~=~-~--=4-~------·1 ·----------·.
_.L_. ____ ·-·----------____ [~~:UEBl~~:~_~r.1 --------------------

DADOS DA BAIXA
Valor Baixa
1,00

Inservível

--· -·1··----------------------·-···-i--------·
Opi:r;.idvr

.•.T ..

1D-.t:i

. ·-·-i-·-10211·1.:<orn

1

1 Mulivo

-··- -·- 1-------------------------·----

LIDIM<[

---- - - · - - - - - - - - - - - ---·-----------··----------------1

DADOS DO PATRIMÔNIO

---------·-·---------------·----------- ·----1

Tombo

Tipo

00013333

Bem de Consumo

1

Grupo/Classifi~ação

MATERIAL Pl:1·\ MANl:'N l lê/MATERIAl.

fJL:l<l\~i\!,:1'.:'iTE

Unidade Orçamentári<.i/Departamento/Setor

·-------------------

0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO
Especificação do Patrimônio
CADEIRA FIXA/CADEIRA FIXA

-·-

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1.00

1,00

Inservível

i

·-i!
!
1

_j

~------------------------------------------

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
00013472

Tipo

IBom de Consumo

1

-·--~

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO

-·---·------ ..----·--

~-------------------··--·--·-··-- ..

Data: 1610112019

Opormlor.· L/Dl/\NE

-·--··-·

·-------

Pi")illa. 5/W

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ITAPIUNA
Sistema de Controle de Patri111ô11ío

·-

·-··------]

RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRlí'iiÔ:-.J!OS

----

-·
Especificação do Patrimônio
MONITOR 18,5/MONITOR18,5
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

1----~- - - - - - · [ M_'º_t_iv_º_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,
Dnta
Operador

Desincorporação por

1,00

1,00

108:-j 1,;w 1s

l'Oi~ OUEf~f{/\

Jl_IDiANE ---

[_

Inservível

DO t>Ef.'1

________ ___
.

----DADOS DO PATRIMÓNIO
Tombo

Tipo

Grupo/Ck1ssificação

00013492

Bem de Consumo

MATERIAL PEmV11\N[NTE/fvl/\TERl/\L l)Eí{ív1f,,'ir:

-

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

-----

0601-FUNDEB/FUNDEB/DEPOSITO

--·-

Especificação do Patrimônio

·------------- .. -----·--

MODULO ISOLADOR/MODULO ISOLADOR
--~-----.-----·--

---- -------------···-- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

j Data

Operador

Desincorporação por

1,00

1,00

los1111201s

LIDl/\Nc

1

_L ___ ---··-·--·----·-

Inservível

Motivo

l~::~ QUEBRA DO UEM

---·-DADOS DO PATRIMÓNIO
Tombo

Tipo

00013514

Bem de Consumo

1

----·--·--

Grupo/Clas~ilic:a\·ão

MATERIAL PERM/\NCNTE/fvl/\TERIAL f'El\í'.1/\N ENTE

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0401-SECRETARIA DE ADMINISTR/\ÇÃO/SECRETARIA 0[ 1\LJí.,·11~1Srni\ÇÃOil ESOUFUll<lfl

-----------------------.-···----

Especificação do Patrimônio

--------------------·----·

AR CONDICIONADO /UNIDADE INTERNA ELETROLUX Pl 1:.'1- 1L.OUO UTUS.

------------·----

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1,00

1,00

---i----------i l);,ta
j Op.:r:idvr
!--------· ------·--·
1 L'4.0~

i'.018

l

Inservível

1
1

-=-:~---=---=-=- =~~~=~-~
~
ílluti·N
l'OH MOTIVOS DE OUEBH/\ DO BEM

1 LIDIN-IE

---

1

-

l (LEILOADO).

·--------1
--·- ----------1

---

DADOS DO PATRIMÓNIO
Tombo

Tipo

00013531

Bl:lfll

__ _

1 Grupo/Classifiçaç:lo

~~~~--· ---·----~I

MA TERl/\L l"'El~~.1N:lôl'ffC:M/\ T[ t~li\L iºlôt{~.1/\f·;r:

de Consumo

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

--·-·----------------------

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO DE i\SSISTÊNCI/\ SOCl/\L'DEPO SITO
Especificação do Patrimônio

--·-

NOBREAK/NOBREAK
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Desincorporação por

·--·-

---------------~------

------------------·-- ----

1,00

Valor Baixa
1,00

.Jo::it<J
i 03111/2018

---·1 Opc•rauor
1

LIDIMl~

1

Inservível
1

i

-1=·~===:=-~~-~~·=-~·-==-~====1'
1-·
·--____________
fv'i<.•llVO

-·

1

_j

i'OI~ üUEBI~/\ DO Ut:r.-1

\

L_ _ _ _ _~

·--·---------·------------------------,
1 DADOS

DO PATRIMÓNIO

Data: 1610112019

1

·---·----------· - · - - - - - -

Oµumclor: /.IOM/1W

Payina: U29

CONTROLE DE PAH<IMON:O UE ITAP:UNA
Sistema de Controle de Património

,..

RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRIMÔNIOS

Tombo

Tipo

1 Grupo/Classir::aç:iO

00013542

Bem de Consumo

---

MATERIAL PEl<MANENTE/M/\lERl/\L f'L:l~ív!i'
·-

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\Lfl=UNlX) DE /\SS:STÊNCI/\ SOCl/\l.!DE
Especificação do Patrimônio
-·

CADEIRA DE PLASTICO/CADEIRA DE PLASTICO

-

DADOS DA BAIXA
Tipo
Desincorporação por

Valor Bem
1,00

Valor Baixa

-- ! ~·ÃZ~;;----------------------

Data
Oµeradur
r---~~-----·
---· 1····----------------·-·-··-·--·--------<
·1

1,00

---- -··-·---·-·------------·--·-------!

10811112018

LIDl/\N[

.!_________ -------

lnservivel

1

__

e~:

QU-EDW\

~~J-~~:-~

_______J

--···----------------------~

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00013561

Bem de Consumo

1

Grupo/Clussili~a\'ào
MATERIAL l'El\rJ1/\r'JEN IE/fv1/1TEl~l/\L 1'

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUl-..JDO DE /1SSISTÊNCIA SOCI/\

--------------------------!

Especificação do Patrimônio

-----------------·-----------<

CADEIRA DE PLASTICO/CADEIRA DE PLASTICO
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1,00

1,00

J

D<1ta

i08.~-1/2018

1 Operador

1LIDl/\l'JE

Trio-1ívo

---- -·1---

1'01~ QUEGI~/\

DO l3lol\1

;_________________ --------------

L _______ L _____

Inservível

1

----------]

~----------------------------------------------------·

-----------------------~

DADOS DO PATRIMÔNIO

1---------,---------,----------------·---------------------1
Tombo
Tipo
Grupo/Classificação
1

~º-º-º_13_5_7_4_ _ _ _.._s_e_m_d_e_c_o_n_su_m_o_ __,_M_A_T_E_R_l_A_L_r'_l:_RM~'JENl~E/M/\TEl~l/'~~r<ivlí\~'.'.~~2 t: - - - - - Unidade Orçamentárin/Dopartamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE /\SSIST~NCI/\ SOCl/\L/FUN!Jt) DE /\SSIST[NCI/\ SOC!/\L/Dt:PC1~;;·! O

---------------

Especificação do Patrimônio

------------·---·----

CADEIRA DE PLASTICO/C/\DEIRA DE PLASTICO

1------------------------------·-------·-·--··------·--·---------·--·-·-----·DADOS DA BAIXA
Tipo
Valor Bem
Valor Baixa
i"Dnta
___] Op1natlor
r-D-e-s-in-c-or-p-or-a-ça--o _p_o_r-+-1.-0-0-----+-1.-0-0-------r 08/11!2018
! LIDIANE
c.l_ns_e_rv_ív_e_l_ _ _ _..L__ _ _ _ ___.__ _ _ _ _ _

-----,_M_o_t_iv_º---------------1
POR QUEBRA DO BEM

L____ J__________ j___

--------------·-----------DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
00013582

-···------1

1 Grupo/Classili~~~.5-;----------·-·--------------·1 Tipo

MATERIAL PEl<ív1/\NENTE/MI\ TEf<l/\L

Bern de Consumo

11

PEl<f·:l/\i~[NTE

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUNDO [)[ ASSISTtNCI;\ SOCl/1LDr:1~cs1Tü

--

-

Especificação do Patrimônio
CADEIRA DE PLASTICO/CADEIRA DE PLASTICO
DADOS DA BAIXA
Tipo

Data: 1610112019

1 Valor

Bem

1 Valor

Baix<1

1

i
·-- --- ·- ... ------------------------1i
-----·-·--·--· ---------------------·- ·--- -----------

·-

r·--·--···-·-----i----·-·---··- --·-- ,---- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - D<a:.i
Operador
j Mvlívo

i

Opormlor: L/011\NE

---------------·--------------CONTROLE OE PATRIMONJO DE ITAPIUr-JA
Sistern•: t1e Controle do Patrilll011i::;·

·-

1

RELATÓRIO--~~-~~IXAS-~~~~1-~1~~1-~-1~~,~-S------------------------_j
'-------------------

~~_n:_:_i:_~v_º:_~_ºr_ª_çª_-º_P_º_r~-1

·_º_º_ _ _ _

~_1

-_--L,~~-l.·_Lº:_-_-L:N_E_-=:~]~~~R

·_º_º_ _ _ _

ouEBRA

o:~_E_M

__________ ]

~--------------------·--------·-----------·--------------------------------

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

1 Grupo/Classific;iç5o

00013584

Bem de Consumo

MATERIAL l't=l\M,\f·:~NTE/M/\Tcl\IAL íº~~:'.'.'.~~-L~r~TE

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FU~mo

Dr: ASSISTÊNCIA SOCIAL!DEP0'.:::11 o

1------------------------------------------------------1
Especificação do Patrimônio
CADEIRA DE PLASTICO/C/\DEIRA PLASTICA

1-----------------------·--------------·----·-·---DADOS DA BAIXA

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

~~_n:_:_i:_~v_º:_~_ºr_a_çª_-º_P_º_r~-1·_º_º----~-1·_º_º

10pcr;1do~-=-~-=[~~t~-------------

to<itíl

].~~~~~~~1ej_L1-:Jl~F.

____

DADOS DO PATRIMÔNIO

1

____ j;J1.111 ouum1\ ur_:, 1Jt:111

------~:--------------~-=~=.:==--==l

------

Tombo

Tipo

Grupo/Clussific:i.,:5o

00013585

Bem de Consumo

MATERIAL 1Jcf{M/\NEN1 E/MATERIAL PLm,11'l':l:r nt:

i

----

-

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

_

------··---·

i

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUIHJ() DE l\SSISTEl'<CI/\ SOCl/\L/Dlcl"CSJ"J O
Especificação do Patrimônio
CADEIRA DE PLASTICO/CADEIRA DE PLASTICO
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1.00

1,00

---------------

--·, --------T------------1---------------·------------: D:tlJ

Opcrudur

1

108111!?018

LIOIAN[

i l'CI~ ournru, DU nr:r.1

í'10tivo

1
-1-----------,--------·-····-1----------------·------

i

Inservível

-

)

1

1

1
l' _________ l' ____ ~---------·---------------·------------

DADOS DO PATRIMÔNIO
--

--·-·-----1

MATERlt1L i>l:i~'.~~_::_'.J ll~/l'vl/\IHW\L Pl'í<f''.1~'.'.~:

__________!

1 Grupo/Classii;-:;i1;5o

Tombo

Tipo

00013586

l3e111 de Con::;umo

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

\

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUtl'.Jü DE /\SSISTÊNCI/\ SOCl/\UDfT'U Silü

------------------

Especificação do Patrimônio

-

--

CADEIRA DE PLASTICO/CADEIRA DE PLASTICO
DADOS DA BAIXA

-.,-

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1.00

1,00

Inservível

j

GS ·1112018

1 Operudor

--------l.1011\N[

1

1

i

L

~:~~:DO PATRIMÔIN;~o
00013587

\ Dat;i

,---··

1 Grupo/Classifü;uçi.iu

Bem du ConSLltllO

MATERIAL

Data: 1610112019

l!.~~-----·-----·-1

!IJ()f~ QUl:BR/\ 00 GC:i,1

i

;______________._____ ---------·-----J

-------- -- --------·----

----------=l

PE~\M/\:~rn!_~IW\ l CRl/\L 1-'[í\111/\:·2~~~-~.

Unidade Orçamentária/Dl!purtumento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE

------

1

1

-----

/\SSIST~NCIA SOCl/\L/FUNIJCJ rx: ~~1-~_Tc:_-l'_:'--_
.. _11\__~~(:J1\~~~~~::'_~~L___

Oµcti/Uor· ULJ/,VJE

li

----·----------·----'

PiJ;Jina: iJi29

,---------------------------------·----------·------

---~

CONTROLE DE PATl<lfvlOf~iO OE IT:\P1J1~A

Sistemu de Controle de Patrimônio
RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATHIMÔNIOS

Especificação do Patrimônio
CADEIRA DE PLASTICO/CADEIRA DE PLASTICO
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1,00

1,00

------.-·

----·r

·r;~.~,;-·-

---·- -i·0;;;;-;;-u_o_; ________ --;

r~~-;;-~~------

------ ------

- - - - - - ---------+--------------------i
l18'11/20HJ
LIDIANE
1l'OR QUEBRA DO BEM
i

Inservível

1

1

___ L__

L--

---------,
_______________________
-

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00013588

Bem de Consumo

__,

1 Grupo/Ck1ssiii1.:a\·5o

MATERl/\L PLr\M1\NU-.TE1M11n:1-.:1/\L P[I<

-

Unidade Orçamentária/Departillnento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUND0 D[ ASSISTENCI/\ SOClf,L' DU'CS1TO

-

Especificação do Patrimônio

---·---··---------

CADEIRA DE PLASTICO/C/\DEIRA DE PLASTICO

--··----------------··--

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1,00

1,00

----i·:-----------i~-----

lnservivel

, D<1líl

01;vrador

-·- --·--- -

rc:b:J1::zo~, L18111Mo -

1···------~----------

·--···----------

j lv11. . Livo
-1-- ---------·-------l':.m OUt:IJf~A DO l3l:M

!
1
1

-

~-----------------------'

-------------·---DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

Grupo/Classiticaç;:io

00016059

Geni de Consumo

MATERIAL

PEl~M1\NENTE!Ml\TERl/\L

-

---~

PE

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUC/\C,:1\ü/CENl rw /\DM INIS 1I~/\ 1
Especificação do Patrimônio

IVü

1

- - - - - - - - - ------------------------------

MONITOR 18.5 LED AOC WIDE E950SW/MONITOR 18.5 LEC /\OC \V1lJE ES15üSW

-·------------- ----------------------------------1

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

349,00

349.00

Inservível

bta

- - - i - - - - - - - . - - - -- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - r í/1vti'IO
1 Operador
12'1i0i3.'2018

1 LIDIANc

L________L______

1

---:~~1d;is liu l,e11s ir·;s"1vívd:s~~~Gt?~u11ii1~-,i;~os
1

Sl

1

u---1

1;,~:. ll~.I S,

1

---------- L - · - - - - - - - - - - -

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016061

Bem de Consumo

1 Grupo/Classili

\l'M\l'/[l'iTE/M!1TEl~l1\L P~i\!"~'~:iõ~~~--------------

MATERIAL l'lT

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

----------·--1

1

~::;~~:~RA~~'~)-~~--~=~-~~~~~~-

0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUCf1Ç/

----

Especificação do Patrimõ11io

--

UDP ANDROS G2EL CDCPI 1,2,500, DVD/UDP ANDROS G2E
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

699,00

699,00

Inservível

_

1
Daw
OpL•rador
i fv'lolivo
-,i~4~l18;201 H - l101ÃNE____ ·-r~.~~r1d~s ;h~heni.; in:>l;'i·1c:s-.-;1~~~.~~;:riürni,:os (~ -1
1

1

i
1

i ' l C;J['JS

. ·---L _,.

"..

!

·----------~

·---- --- --------------·------·- ·---- - - - - - - - - --------1DADOS DO PATRIMÔNIO

Data: 1610112019

--- -------------------------------

___J
Poyi:ia. 0i2Y

CONTROLE OE PATRIMONIO DE ITAPiUN/\
Sistenw de Controle de

P<1lri11161~i·.;

RELATÓRIO OE BAIXAS OE PATr<li'1lÓ:·;1os

'-----------------------·--·-------------·- ----- ·--·-.----------------··--

l

------------~-----------------~

Tombo

Tipo

1 Grupo/Classil i1:nçflo

00016065

Beíll de Consumo

MATERIAL l>l

·--·-------------....- - - - - - - - - · - - - - - - - - -

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

0501-SECRETARIA DE FINANÇAS/SECRETARIA DE FINl\l\J\~;\S/S/\LA UO :J[ôCl\l:'li11<1:)

-

Especificação do Patrimônio

1

i

-- ---·---·-----------.--.. - -------------!
______ ..

________

j

AR CONDICIONADO 9000BTUS STARCOOL/AR CONDICIOI :/\DO %CUL3TUS ST/\l°'COCL

·----

DADOS DA BAIXA

-

--l

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

j-~(:;------, Op(nauor ----p~-_o_t_iv=o--- - - - - - - - - - - - - - 1

Desincorporação por

1.230,00

1.230,00

\ 2!111012017

J

1

GJ1xa d() Geris em sequêm:in

!__ _ _ _ _ _ _ _ _ l

Inservível

-

-----------·-·~·---·----- -·-----~

DADOS DO PATRIMÔNIO
1 Grupo/Clas~i;;~-:i;,~1-;:;----------------

Tombo

Tipo

00016097

Bem de Consumo

MATERIAL l"L:l\f'i,/\Nt:Nf E/M/\l El{IAL PEf<f\

-----------------------!

Unidade Orçamentárin/Departamento/Setor
0201-GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO/SAL/\ O/\ SECl'-\ETÁRIA

---·----------·-----------

Especificação do Patrimônio
---~------------~-

NOT BOOK SONY EG33EB P C1323,4G,500,14/NOT GOOt\ SON Y L:G33EEl 1·; C13 2:$.·IC ~j

...

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Bnixa

Desincorporação por

3 685.00

º·ºº

Inservível

-·ru;;;;-~

--1~;1)9~2~1

!-º""""º;-G-

---=--

----· ---·-·---------

--·DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016173

l3em c1e Consumo

1 Grupo/Clnssit:caçflo

l

MATERIAL 'L~\f".'.'.:~~~'.~'.~~~'\~.~~~~~~,_t:~<

Unidade Orçamentária/D\lpart;imento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUW)O UE /\SSJSTÉNCIA SOCl1\U ICD - PHOGHAf\IA BOLSA FAMÍLIA
Especificação do Patrimônio
CADEIRA PLASTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCA /C/101'011\i\ PU\·STIC!1 Pül.llôTIL UW SI r>f\!\Cü BH/\NC1\

------·--------·-..-·--·----·------!

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20.71

20.71

i. D;ita

-· J>:.

1-0

1 Opt:1

ador

-

-----·-! íll·Jli.o

2Ü1?-[-----

1

-------·--·-·-- ..·--·-..-·----·---:

--- . -i---·

---- --·---·-------!

i LL11.-...J dv Bens t~1~1 ~eq 1.1~·n~;:1

!

i
__L_ ______ [________ _ _ ! __,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,!
1

lnservivel

.-----------------------------·---------- ------

-------------~

DADOS DO PATRIMÔNIO

1---------.---------,.---------·~·-··------------~-~·----·-----·---------------------~

Tombo
00016178

!Tipo

i

1 Grupo/Clas:;;ilic:iç:iu

MATERIAL l'Ei~M/11\JEIHE/lvlATEHl/\L PEl\f,1i_~r:::_~~~-L2_ ___________________ ----------

Bem de Consumo

--1·

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUNDU üi:

ASS1STL~NCIA SOCl/\L/iCD - t'i(üGf~f\M/\ ílOI

Especificação do Patrimônio
CADEIRA PLASTICA POLIETILENO Si BRACO BR/\NCA /C;\GElí~i\ PLA·STICA POLIETILEí'JO Si 8HACO Bf\ANCA

\ V:ilor Bem

\ Vnlor Bnixa

- - - - - - - - - ...
Data: 1610112019

1

-------[

DADOS DA BAIXA
Tipo

----------=

S/\ f-AMÍLl1\

__ ·--------------------..
(;pc·1aclur. Lf[j//',Nf

-------·---------- .. ------ --·-·-·---------

~-----------------------·-----·---------·---·-·-·

CONTROLE DE PATl<IMONIO DE ITAPl:JNA
Sistern~.

de Controle de Patrimônio

RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRIMÔNIOS

---------·-----··
Desincorporação por

20.71

20,71

-i--------·---· -

l-üz:u:i;~-1--1

~l_ns_e_rv_í_ve_1_ _ _ _...__ _ _ _ __.__ _ _ _ _ _ _[
DADOS DO PATRIMÔNIO

j ll~i:-,<-lc-·!J-,.-·11-,;-v:~

,

~u;1-ür-":-i:1·-·-

_____ [

Tombo

Tipo

- ---------··---·--·-----------·-·------Grupo/Classit:i;;·açõo

00016180

Bem de Consumo

MATERIAL Pl:f{i

-~1\l'JEN~EiMATERIAL l'E_'.:!_~1~~~'1~<2°E

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

1

j

____________________________ _]
1

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL/FUNDO l )E

----

Especificação do Patrimônio

1\SSIST~NCI/\

SOCl/\Lill;IJ -

:~1K1GIV\f'.'IA

!J()._0A FM.11L1,1

1

-··-··---------------·---------·------------------ -------

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BHANC/\ ,'C/\Dl
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20.71

20.71

I.ºiu

Operador
1 Motivo
- - - - - ·1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1
2. 03:2017
1
! flai.-.;n de llens em suquOnc:i:i

1

Inservível

1

l

·-----

~

-----·---------- ----·

--·-----·---------~

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016183

Bem de Consumo

1 Grupo/Classilici.lçõo

-

MATERIAL 1'[~\MN~ENTE/M/1T~~/\L ~-i:!~

Unidade Orçamentária/Dupartarnento/Sutor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUí llJ() UI: 1\'SS!ST[NClf\ SCY.~l,\L' iCD -1'i{C1.)l~i\Mf1l"JCJi.SA1'1\!:IÍLl/1

1

-·----------------- ---- ---·-------- -------- -···--·---·--·-·-----j

Especificação do Patrimônio

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCA ,'Cl\DE:lf";(A PLÃ·STICA f'Oil[TIL

··-·-----------

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20.71

20,71

--1------------,-------------1----------·
1 Motivo
ÜUl<l
rpurador
1B<11,;a ele Bens ern sequ&nc1n

02103'2017

Inservível

i

1

DADOS DO PATRIMÔNIO

---'-

----------

·-------------------- -

Tombo

Tipo

Grupo/Ckm;iJ;ç::iç5u

00016189

Bern de Com;urno

MATERIAL

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

l~Ef{fvli\~~rnrrn.IATEIW\L PEf\~.I

--

-

----------------·--------<

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL/FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IC D - PHOGr<ArvlA BOLSA F;\MILIA

-·---------------- ....... - · - · - - - - - - - - - - - -

Especificação do Patrimônio

- ------------------

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCA /C1\DE!i'I/\ i'L/,•STICA r'Olil::Tll.1:1 ;!)
...
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Desincorporação por

20,71

Valor Baixa
20.71

Ui1\:1

1/-li(Jô2018

Opi:rmlor

----------LIDl/\NE

____

1 filoti·10

1-

---

vu11dJS de

l

lJen~

sucatas.

- --------------------'

---------------------··-·-------------J

_._J:_~-~-~-d_o_C_o_n_sL_m_10 ,l'-:-~;;~~~:~:;~:~~~~~~E~~E~,'.'.''.IEl~0_L~:!~l3~·:~~·;i'.1~i-:11~-----·----------__

Unidade Orçarnentária/D1:1partarnento/S1:1tor

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL/FUNDO De ASSISTÉ~~CIA SOCl1\Lil(.JO. Ffü..>GRAfVIA BOLSA FAívliLIA

Data: 1610112019

-----------

insc:rviveis, <.:1lieco1101nicus e

------------------------------!

DADOS DO PATRIMÔNIO

>--------~-------~-------

f-:-~_:_1:_~_9_2

f;l{l\CO il!\N·!C/1

-···· i - - - - - l------i---·-------

L

Inservível

~.i

Uporoc!or: l.J[)llll'IE

~-----------------------------------------

CONTROLE DE PATRIMONIO DE !T/\P,UNA

Sistema tl.: Controlu ue Putri1nü11iu
RELATÓRIO DE BA!XAS DE PATr<lr.·IÔi·;1os

L----------------------------------·--·--------------·--------Especificação do Patrimônio

·-----------·

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANC1\ /Cí\:JE!f\A IJLÃ•STICt1 POLIETIL!.:f·

---···-----------,. ------- -.------- -·-- -·~···---·---------·----------·

DADOS DA BAIXA
Tipo
Desincorporação por

Valor Bem
20,71

Valor Baixa

; D;:1ta

20,71

i 02103/L017

Inservível

1

1

l iv'l0livo

Opur:idor

· - - - - - --Tf3,11x<1 de l3i.:ns ~-;;~qL:Ün(;;~~-----------1

1

1

1

1
1

-L------~--··--·- ~

1

.. 1----------------- ------·-------

----------------DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016202

Bem de Consumo

1

Grupo/Classi;i:aç;io
MATERIAL

--·----------

1

-- ------------1

f'_~:~~ü~if.N~Eirl1/\ff1Ml~l~-~r~~1~:~'~:~'.~-------------------·----------

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTt:NCIA SOCIAL/FUIHJO Diõ 1\SSIST[NCIA SOCINilGll - i-'i<OGl<N.lf1 ElOLSf, FAMÍLI;\

--·------------·-------·----

--

Especificação do Patrimônio
CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCA /CADEIRA IJLÃ•STICA POLIETILENO S/ 51~ACO BRANCA
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixn

Desincorporação por

20,71

20,71

' ; D<itn

'Opcrndor

1

l 02 03'<'.(;17

!Lkii,\J oe Lle1:s l1fll ::;1:;qué}rlf.:i:..1
i

j

Inservível

j Motivo
---·1-

------· .1 ---

~

----·-1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J1

-· ---------------------·-----------------------DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

0001G204

Ele111 de Consumo

1

Grupo/Clas~ifi
MATERIAL PE'I

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTt:NCIA SüCIAL!f"UNDí
Especificação do Patrimônio

-

CADEIRA PLÁSTICA POLIE flLENO S/ BRACO l31~ANCA :C/1'
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

Inservível

i

---1
---- ------------ -----------·--·------ -------·---

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016208

Bem de Consumo

1

Grupo/Cl;is~ili~
MATERIAL f'EI';( MANE::NTE/M/HEl~IAL PD{f':IANENTE

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTt:NCIA SOCIAL/FUNü() l

--··-

Especificação do Patrimônio
CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCA
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

Inservível

/C/~U

---·-·

---i
··1

ll
i
J_

·--------------

1DADOS DO PATRIMÔNIO

Data: 1610112019

0/A'raclor: Ll!JIA.'Vf

Pag11w: 12129

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ITAPIUNA

Sistenw de Controle de Patrimônio
RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRl1ViÔ1·JIOS

1 Grupo/Cla~sif1;;açi.io

Tombo

Tipo

00016209

BelTI de Consumo

M/\TERl/\L PE'.~~,~~~!~NTE;~.~~ El~l1~~~:~~~~~~·JU1ll

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUN!JO lJE /\SSISlÚICI/\ SOCl/\l 110D - l'IWGRAM/\ GOLSA F/\MÍLI/\

----------------------

Especificação do Patrimônio

---- -------------- ---·-

CADEIRA PLÁSTICA POUETILENO S/ BRACO BR/\NC/\ /C/\l)lêlf\1\ f'LÃ·STIC/\ POLIETILlcl JCJ c;1 l:l,/\CO BfV\NC/\

·-------------,-----·------·--·-------1

·--··--

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20.71

l Data

!-

1 MCJtivo
1 Operndvr
' +- - - ---------·---------------,
J:,~~l:l2u1?--I---·--·-·-· ! H.11.\tJ (Je Hc·r1:.; t:rl' Sl:tJL•~~rH:i::t
,

1

1

lnservivel

1

1

l.

~=~~~------- -------~--=:---------------·----~---------/

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016211

Bem de Consumo

1 Grupo/Classi;i \:Jt,:üo

/

MI\ TERl/\L PE l{f\11\~;ENTE:M/\ TEl{l1\L PEl.{f'.l/J" L'I·; 1 i::

-------·----------------·-----------·----------------

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUNDr
Especificação do Patrimônio
CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO Si BRACO BH/\NCA /Cf1 Dl:'li{A PL/\·STICf, PüLIETll_l:fl() '-;;/ rrnACO ílRMJCA

-

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

Inservível

---

,----

DADOS DA BAIXA

1Data
l-----1 ü:Zlü'.31:2017

-

-------------------------

.

Op"'radvi"

----,--------------------i 111'.ilivu
1
1------------------ --------1

j'

l IL1A<1 d•J llc:rb t·r11 St:l;l &r.c,,1

J1 ___________ 1; _ _ _ _ _ _ _ _ _

,1_ _ _ _

-------

---

DADOS DO PATRIMÔNIO

1 Grupo/Classiti"::~~Óu---------·-------

Tombo

Tipo

00016218

Be111 de Consumo

M/\TERl!1L~;~:~~!~'.'~~i~~TEll.'l/~~~~:..'.~~1:~:·~~~l

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FLJNDO DE /\SSISTENCI/\ SOCIAL /IC!J -

--------------------

Especificação do Patrimônio

--

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BR/\NC/\ /C1\UEll~1\ PLA·STICI\ POLIET1L1:1~U SI 81{/\CO
DADOS DA BAIXA
Tipo
Desincorporação por

lValor Bem

Valor Baixa
20,71

20,71

,_JData

----------!

--

Operador

----

102103;;;011

. _M_o_t_iv_o___________________-<
1

l ll:1;:'-<l de: l3e:ns em S'-'']l.Ür:ci:i

1

1

Inservível

l3l~ANC1\

1

1

-----

_________________J

~--------------------·-···-·--·-------------------··-·-·····-·------------------·---------,

DADOS DO PATRIMÔNIO

Unidade Orçamentária/Depilrtamento/Sctor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUf'·llYJ DI:: 1\SS1STENCl1\ SOClí\Ui·~:i:; - i·W~'Gl\N.I/\ ClOi..'.'.:;1\ l'N1IÍL 11\

f-----------------------------------------Especificação do Patrimônio

1
1

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO Si BRACO BRANCA !CNJi::1i{1\ l'l A·S llC/\

riout= 111.FI ;U ::3/~l~r,cclffi\Nlr_;;:;------------i

1--------------------------------------·---·-----------------------------DADOS DA BAIXA
Tipo

Data: 1610112019

1 Valor

Bem

1Valor Baixa

j Di.lta

OpL'mclor: L/0/Af'JIC:

·-·1 Motivo

-------------:-----------·-----·--·-----·-·--··-·-··-····--·····---···--···----·--------·-·-·--------,

:

CONTROLE DE PATHIMOr-JiO :JE IT/\P:ui\;,\
Siste1 r.~ .ie Controle de Pulrí1 n611i:::.
RELATÓRiO GE i3AiXAS DE PATf<ll.iÔ; !!OS

------------------------------------------'
Desincorporação por

20,71

Inservível

·-p2~i-:-i.1 :.-;o-17--,,---------TLi-;~-a-llu-,-L3u-,1-1s u111 ~UlJl•únciel

20,71

1

_ __.._____________ ,____________________
1

~---...___

J
,.

···-··------·------------·

____ ___,

'
DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016228

Bem de Consumo

1 Grupo/Ck1ssi fic:iç50

MATERIAL 1-., Ef{IVIAl~l:NT c/M/\ TEl<IAL

l'Ef~MN;l:r"TE

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUl'JD<

----------..

-·

Especificação do Patrimônio

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCA ICI1Dl:ií\/\ PU\·STI~/\ f)OLICTILlcf'::.í '.) LíU\CU ll"1\f·4C,\
-

-~----------

!

.... -- - · - - - - - - - - 1

1

-- -·--·----------·------ -·--- ------------------11,

DADOS DA BAIXA

·-·--·------,---------- ,.---

---·-·.

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

Ottla

OptH.-ilior

,_~:º_·3-!2_0_1-~~=1

Inservível

i fiiCJlivo

==~----_ -_J_-l~-J-ix_a_d_u_·-l3~u=11-s=u--r~-~-e-q-u~-,n-c-i:-.------~

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
00016232

Tipo

1

Grupo/Cl:issirí~;-ç:5·0
MATERIAL

Bem de Consumo

IJE:l"<M!\Nt~fl

[trvl/11 EI
----·-----------------------~

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNLlO DL: /\SSIS TÊNCI/\ SüCl/\UICD · l'IWGl~/\fVIA llüLSf1 f"Ni1ÍLl1\

-·----

Especificação do Patrimônio

·------------------

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO 8RANC/\ /C:/\t.J[ii(/1 PLil·STIC1\
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

V'11or Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

Inservível

:---:·:-----rlJ ... t.i
O:)

----- i·~:s;~õ w1f_ I_
_ L_.
1

1

-----------·--

-·-DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
00016235

- ---------------\
i

-·---· ·---- - - - - - - -·---------·- --···- ··--·--------·1
1 Grupo/Cltlssir;.: aç5o

1Tipo

MATERl/1L

Bom de Consumo

1

FEi~:

--1

1

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTi::NCIA SOCIAL/FUNDO DE f\SSISTÊNCI/\ SOCl/\UICD - r-·f<OGRAMA 80LS/\ FAMILIA
Especificação do Patrimônio

---·-·-------------------------------

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCA iC/\!) Ell~A PU\·STIC/1 POl.IETILTrfü S/ [il\ACO 13Ri11'1Cí\

----

DADOS DA BAIXA

-------1-··----------- -- ,- -··:-·

--1···

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20.71

1
1

1Opu1 :.iuor

-~-------i--------

1

lnsorvívol

Dt1ta

!02iO:l'201 l
1

____

\
1

·---1
-···----..

-------1

. - . --,---------·-----.. --..-.- . . .----------1
i r11. l1vo
1

l"l:ii\u cl.J Be11:;

e111 S\lqL•uric1u

!

. L-·------------ L----------·-··-- .1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1

--------------------·--------------·-···---DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
1 Tiµo
00016236

Bem de Consumo

1 Grupo/Ckts~iÍ·i~-:~Ç;;--------· ..···-------------·

M/\TERl/\L l'l_'.'.~::'._".~'.[iH[/M/1~~:1<.:,'\c._l'[~~~'::.''..::~!: _______________________ .. ______ I

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST!::NCIA

Data: 1610112019

1

SOCIAL/FUf'H~?__r~_:_~:;s1~2~~1:~1/\_~~~~~~.'.'::~: ;~ ~~~~~~~11\lf1_llüLS/\_f'!_'.'.'~~!~-- - - - - - - - ·

()µomclor: UDl/\/'JE

CONTROLE DE PATHIMONIO DE ITAPIUNA
Sistema de Controle de Pntrimõ.1io

,

~-------------R-ELATÓHl~-OE-~~IXAS ~-~p,~~-~:\'l_ô_r·~~~-~-------·-----·---------j

1

Especificação do Patrimônio
CADEIRA PLÁSTICA POLIE1 ILENO Si BRACO BRANC1\ !C;,
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

..

lnservlvel

- ··--·--- ----- ----------···--.

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016239

Bem de Consumo

··-

-------------

1 Grupo/Classii icaç5o

MATERIAL P ·.

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUt·JD'
---- ..

Especificação do Patrimônio

·------·-·---------·- ------·---------·-------!
BRANCA !CI',~::.1'.~~~~:~·STICA PüL1lô'l lll:1'iO ~) 1 lOl\ACü l3l~/\NC1\

---------1

DADOS DA BAIXA
Valor Bem

Desincorporação por

20,71

...... · - - · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -----·-·-··-- - · - - - - - - · - - 1
1

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO Si BHACO

Tipo

-·----·-----··------~-~----~~· ~_.

Valor Baixa

·1··----------1--------·-r. Motivo
D;1t<i
Opcr::nJor
1-02103~

20,71

j

Inservível

__________

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

Grupo/Clas~iti1::1ç~io

00016242

B.:111 de Co11su1110

MATERIAL

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

l)[i{f11/\f'~CN1

-

1

1l3-..i-ix_u_d_e_l3_c_11_s_e_m_s_-e_q_ue--n-c-ia--------1
1
_L_._

--- ·-·--·- ..- - - - - - - - ----- - - - -

__J

EiMAl El\11\l. Pi:O:W:l/\r\l'!'.J'I E

- - - . - -

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO[)[ ASSISTÊNCIA SüCI/1L/IGD - !)IWGRí\fvlA llOLSA FAMILI/\
·-·
Especificação do Patrimônio

1

\

-----------------1

~\:;.-;::.:~-,~1-c;~/\cê)l3P,i\f'!c-11----·--------J

·----·----·----·- --------·
·-·------------

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO Si l3HACO l3RJ\NC/\ /C1\U,::i!{í\ l'l1"STIC1\ l'OL1r:·1
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

lnservivel

r--

: ü,~--lop1:r:idv~-

-1,,~:CUI?

..,. ___________ .,_____________ -·----------·-11

··- - .. -- 1-------·--------·-------..·-·----------~
11llvlivo

--·- ........ 1--·----·--·--------------·----------

___ ..1 ll:J11.iJ de) i3H11,; ,:111 suq,Jêmci:1

Tipo

00016246

Bem de Consumo

1

. --------------1

---·
DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

J

1

...

1 Grupo/Classiii ~ação

--·- ---------·-·---···--·-····---· ..-----~

j

-~'.~.:_t:~EN~E/f,~1TEl~1\L~'l:l~~~"~~::~1~__lê _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

MATERIAL PEI

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUf~D ü. DE ASSISTENCIA SOCIAUIGD - IJiWGRAMA BOLSA F/\l\1ÍLIA
Especificação do Patrimônio

-·--·------------------..------------------!

CADEIRA PLÁSTICA POLIEl ILENO Si BRACO BRANCA /C/\l )lõ:li~/\ fJLÍ\•S llCA POl.IETILl.'.1·1u c.:; ["lf{ACU lll~/\l'~C/1
DADOS DA BAIXA

1

--------------------j

1

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

Inservível

,.

---·------

1

------r;::---- ·-·---- ·-r- ·--·--1

O:na

1Opcr~úor

t('.031:'0'17

1

1··-

i

! 1'/l;;li·10
·---- - -· l-·----·----------- - - - - - - · · · - - i il·l.Aii <k l3"r1,; i:lll ~\:ql1Ü11,;ic1

J

.___________ _[_______ ---- . :__________________________J
i

·-·

~----------------------·-------------··----·

1 DADOS

DO PATRIMÓNIO

--------------------·----··--------------- -··· ·- -- --------------------- ...._ --·-·- - · - - ----..

Data: 1610112019

U;>omclur: L/[)/i\NE

CONTROLE OE PATl?.IMONIO DE i"l:\;'::__:1'L\

Sistema de Controlo de Patri1llli1:i·)
RELATÓRIO DE 8AIXAS DE PATf\llViÜl·Jl0S
·---------------·----- · - - - ------------~-----------------------

1 GrupoiCl;1s~i liç:w:10

Tombo

Tipo

00016248

Bem de Consumo

MATERIAL 1)1 :l-\lv1NH::NlDM/\lHl.11\L l'L:l<:v11\!'\l:i,:l E

------

Unidade OrçamentáriaiDepurtamentoiSetor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTi=NCIA SOCIAUFUND <)DE /\SSISTENCIA SOCl/\UiUL; - l)fWGF\1\Mf, ElOL:)/\ FN;llLi,\

-------------·-·- ---------------------------

Especificação do Patrimônio

---------------------------- - ---------------·------------------------

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BR/\CO BR/\NC/\ /C;\cll:tiZi\ f'l /\•STIC/\ l'OLIE 11u:r j() SI IJl-.:/\CO i31\J\l'lC1\
DADOS DA BAIXA
Tipo
Desincorporação por

Valor Bem

Valor Baixa

-

-~-----.----------,

J~at;i

20,71

20,71

Op~rador

Inservível

i Motivo

LIDll\l~E:

i í'.4/0tl/2018

j ------'-----

1 vendas du lH:11s i11su1 víveis,

~111l;•:C<triô111icos e

:~~~ltCJ~:----·--------·- -·-··--····--..-----·

_.i

J

~------.-------·----------·-·---···---------------·--------~

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016249

Bem de Consumo

1

l~~~l:E~-l-~/M;;!~~~:l::~~JI'.~~-~~~;-----------~

GrupoiClas~iii
MATERlf,L FC:

Unidade OrçamentáriaiDcp;.irtamcntoiSctor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FLJr"HJ( ) [)[

r,ss:sn~~:Clí\ SOCl/1L.'ICD - i-'i{Ci(,l\f,~.'ll\ l30LS/\ F1\f,lll.li\

i

--------------------------------------------------1

-·-------------)

Especificação do Patrimônio

1

·--·-------------CADEIRA PLÁSTICA POLIETll_ENO Si BRACO [31<./\NCI\ :C/\ i:'t_:_I~~\ fJlÃ·S~IC/\ f''Olll: r!::~~;°- ~~~~~O G:<NlC~-----DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

--· l(i~;~;----1 Opcrn;;-;;-;:--------- 'r'l'lotivo
1

°''°""17

L

Inservível

1

1

Tipo

00016250

Bem du Consumo

1

L1 _________________ _ _ j1

---·-··- - - - - - - ---·-------- ------- --··-------·----1

1 GrupoiCl;iss_i_!·;~.~...:~~-----------

Tombo

1

··I""''" ,, "º"'"m "'"'ºd"

1

--

DADOS DO PATRIMÔNIO

'

-------

- ...

1
~: ~,: ~: '.' ': ~AMA~o1-sA~ MtLIA .--··· -- -~

MI\ TEHl/\L f'lJ{M,\NlC:N'I E/M/11 EI{

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUffüü UE 1\SSIS fÊ~JCI/\

---

Especificação do Patrimônio

1

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO Si GR/\CO 81-{/\NC/\ /l.'./~'f: 1~i; {,\-~JL1\·S·11C1\ I' ül.iL:rll.l'.i'.\) ..J/

-------~--------1

------··~-···-····---------------·

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Buixu

Desincorporação por

20,71

20,71

i

Gi~l\CO l3f·~/\~·/~/\

----

-- ---- ----·-··---1

··-----------------------)
_r~~'.::~---- __ --1 i~~-li 'º--------------.----------..~--_I

r - - - - - 1 -----------·· ..
1 [);.1:1

1

íJp..:

----·1,=2 0120-17_!_

i 8:1ixa de Geris e111 sec;L.ênCid

-------~-- _________ l
1

Inservível

-------------------

.------------------------··-------------·--·------- --···--·-------------------··-----------------,

1

DADOS DO PATRIMÔNIO
1-T-o_m_b_o_ _ _ _ _

..,.l_T_ip-0------~IG-ru_p_o_iC-l-as-·si;i~aç-ão----------·---·--·- .. ·------·---------------------------·------1

00016251

Bem c1u Consumo

M/\TERl/\L IT1\Mr'\M:ONH:1M/\Tl:l·;1/\I l·'i:f\i.,1/\!'il:N·! l:

1

,..U_n_i_d-ad_e_O-rç_a_m_e_n-tá-r~ia-iD-e-,p-u-rt_a_m_e_n-to-iS_e_t_o_r~-------- -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO DI:: 1\SSISTÊNCl1\ '.::>OCl/\L/IGD - f"IWGHAMA ElOLSt\ FAMILIA

1

Especificação do Patrimônio

i

~:~~l=~=~:i:~A POLIETILENO Si BRACO BRANC;\ '-~~;~_i:_:~~~~~~\·ST~~Ã-~~LI[ :'.:_l~~~~~~'.~/\CO f:lHAl~~~=~~----------1
Tipo

Data: 1610112019

1 Valor

Bem

1 Valor

Baixa ----:

Ü~ita- -- --[o;~~~~i;~--- -- - !-,~,~-Uv~- -------- --- ----·-··· ·---------

()por<Jtlor: LIVIMJL:

------1

Pagina: 1U/29

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ITAPIUNA

.-

·- - - ----_j

Sistema de Controle de Patrimônio
RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATr<IMÔNIOS

---------------·- ·-··--·-·
Desincorporação por

20.71

20.71

1------------- !"li:~,:«1 du Gu11;; <J111 suq,;Cmci~1

--[ ~Sf"~J.LU17

!

:

1

1

•

·

--------]

Inservível
...._
________.________.__________________L ________ ._'__________________,

---------------------·· -- ----·--------- --- --------11

-----~----------·---·-·--·--------------------

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016252

Bem de Consumo

1 Grupo/Clos~il:c~·;:lo

1

MATERIAL PE~{MM-iENTEIMA 1 rn11\L fJE12·'.~~,~~1_0 _~

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

1

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUífüU UE 1\:>S1s·1 Êi'iCli\ SüCi/\1./1(;[) - i'l~UGl\.1 \fvlA llüLS/\ F/li\1ÍLI/\
Especificação do Patrimônio
CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCA /C/\DEIRA PLÃ·STIC/\ POLl[TJLrno S./ nr\ACO ElRANCA

-------

-,-

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor B;iíx.i

Desincorporação por

20,71

20,71

1,-------~1-------D;ita
Operador
l lf.vtivu
-----~---·---! .... -------- ------·-- - ·-- ' -- .-------------------·-·----------- - \
1 U2/031::'.017

!

1

Inservível

1

Ci\}

l31}ri:; u111 :;uqi.:Gri\:::;

1

!

1
__L________

DADOS DO PATRIMÔNIO

lJ 1i~•l

'
----····------·-·-·--1--------------------__J

-

Tombo

Tipo

Grupo/CJ;:issili caç5o

00016253

Bem do Consumo

MATERIAL l'EI
~-·-·

1

_'.,~~-Nl_=~~_l_E_n,_1A~-E'~.:.'.--~~~~~\~:r~~-~-------------------------1

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
1

!
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNfYJ UE /\SSISTÊN:;I/\ SOCl,\L/li.JiJ. ;·-wJG!{f.fvlí\ llCL'.S/\ i'l\i:llLl1\
·----------------------------------------1
Especificação do Patrimônio
-·-CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BR/\CO ElRANCA /C11i

--1

---

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor B;iíx;i

Desincorporação por

20.71

20,71

Inservível

1
1

Operador

Uttl:i

_J

----t-----

:; 5110:2017

!

-------------

. TtJJutivo
)"rL1ixéJ

(!0

Bens em st;qL;Gni::i;1

1

i

'

··----1------------·-·-----·-····------------

j

--------------------1

-·-·-----·
DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016254

Bem de Consumo

1

Grupo/Classiti-~açiio

MATERIAL r~_'.!_~~l~~~ENTE/M/\ l lôl\l/\I_ PEf<1v!/\N[IHt

----------------,1

---------- -··----··

Unidade Orçamentária/Dupartamento/Setor

1

!

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUl~DU

::ir: /\SSISTÊ.~1 ~-~_:~UC~~~'.l~<J__~ ~~:~~~~~~~~-~~~~~~~~~L_'.~---------------1

·---···-----·-

Especificação do Patrimônio
•W··-·-----CADEIRA PLÁSTICA POL \ETILENOS/ BRACO BRANCA /CN!loil~A f'Li\·STI

-·-··------

DADOS DA BAIXA

~~:~~~~,=-'.'::~,,~~=:==::~-~-- ~

·-·---·---

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20.71

20,71

Jnservivel

Dat;i

------()2/U'.312017

--------1

B<iif.n clu Gl'rts

u111

seqL1ênc:iti

1

1

1
'

l

--------·------,
i
1---------,----------.---------------------------·--·-· . -- . --·- ---·--------------------------DADOS DO PATRIMÔNIO

Tombo

Tipo

00016262

Bem de ConsL1mo

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO DE ASSISTÊ~~CI/\ SOCl/\L!ICD - 1'IWGl~NvlA l"JOLSA l'Nillll/\

------------------------------------ -··-·----

-------------------------------------- ----·-------------------------------Data: 1610112019

Oµomôo1: LIO/,~NE

CONTROLE DE PATRIMONiO DE tTJ\í~iUl'I/~
Sistc1n<1 dl: Controle de p,itrimonic

RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRIMOr!IOS

Especificação do Patrimônio
·~--·.-

··-------------------~:-~-~~ ---------------------------=!

CADEIRA PLÁSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANC/, /C!\ JL:!i~/\ f 1Li\·STIC/\ fJ(ILIL: r!:~'.''/_'.}~~~~o-:_~~~-=~:_
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

________ --------~----!

~-----------,--------- ----- -· ,-- ------------------------- ----------------- -1
[;;~;;;~;-;,~.,;;-~.~ ;;:;;;:,~,;-~
i ~i~;~;;,;7--1 ~~ ""'"--.... _

---- 1
1

1

!

lnservivel

_j

-----·---------~~-=~~~~======------·--------·--1·

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016309

Be111 de Consumo

1 Grupo/Classit :1::iç5o

MATERl/\L Pl: t'iVl/\fH:r~n:.i1vl1\l E1::11\L F'l=i·(I\!/,' il·:;~-1 [

-···-----------------·-·-· ----· --·-----·------- -----· --

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

!

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUND O DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGD - PIWGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Especificação do Patrimônio
·MESA PLASTICA QUADRAüA 70CMX70CMX71/MESA PL/\S l"IC1\

---

üU/\Ul~AD/\

70CMX/0Cí,l>U

1

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

38,57

38,57

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016325

Bem de Com;umo

1

Grnpo/Clus~ii;;;a,,:io
MATERl/\~!-~~~v~~~~Nl _EiM/\ ff I\~~-~

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Fur:uo l)[ 1\SSlS rtNCli\ SOCit'.u1cc - 1-·1~:_1Jí{l'-.f.iA LlO~S/\ í'N.lÍLi1\

'-------------------·--·---------------------·------------!

Especificação do Patrimônio

CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCNC/\lJEll~1\ PALSTIC/\ POLIETI LENO SI BH/\CO

Bl~ANCA

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Desincorporação por

20,71

Valor Baixa
20.71

_fDolo

-

1 Opoc"d"

! ~5!'1U.'~üli'

-Jl·i1ul~-o------------------

---- - 1------------.-----------------1 l3,)L\~J (h: l3PJ IS ~·rll ~>l!(JlH~ílCl.1

___ )i _______[ ____ - - -· [______

lnservivel

Tipo

00016327

Bem de Consumo

________]

_

--

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

1

-----------------------------1 Grupo/Classili

MATERIAL r'l:I

--·

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

·-----·

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO
Especificação do Patrimônio

---- - - - - - - - - - - - - - ------ - - -- -------------·-------- .. - _ _ _ _ _ _ _ _ !

CADEIRA PALSTICA POLIE l"ILENO S/ BH/\CO 81"{/\NCA'C/\lj

-----------------

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Desincorporação por

20,71

Inservível

1 DADOS

DO PATRIMÔNIO

Data: 1610112019

Valor Baixa
20,71

1üato

Operador

2t..'ütl·2018
1

l.JDl/\NE

t

1
1

___ j

l'Mutivo

-

·-l~~:11díls du bens insl:rviveis, n~1l1ucc;11ô111i;os u
i ''l(:ll''l''

! -~~ .

·~

..

-1
1

-------

·-·----·---J

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ITAP1UNA

•

Sistema de Controle de Patrirnoniv
RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRIJ·.:Ôi;~CiS

1

... _... --- ------------·-..-------- _________ .J

Tombo

Tipo

00016328

Bem de Consumo

1

Grupo/Cl:i~;;;J
MATrnlAL I:;[.....

______________ ______ ____________,
.

.

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FU~~IY:.i DE /\SSISTÊNCI/\ SOCl/\L 11Cl.J - i,l<U<:OR1\f\·\A l30LS/\ FN,IÍLif1
Especificação do Patrimônio

__
5

-----------i

-..-------·-·--------- ____ ..... - ..... -- ....-------------..·----· ..-----------1

CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCNC/1 :~f.11~~ l'/\LSTIC/I
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor B<liXil

Desincorporação por

20,71

20.71

PO~lf.~lt.[~~~:.~;~-'~:~~~;o _n_1\_r,_~1_c1::_______

-,·------r·------..----, ...
i Ual'•
i 01kr•1dor
i f,1ulivv

___

1~()·~ic1l--[------J,;,-."-jcJ_e_l3_(_rn_s_(,-rn-s·(,qut:ncia

Inservível

-----..· - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - ,
DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

1

1 Tipo

MATERIAL l,E l<iv1N~l:NTE/~.'i/\"I El\11\L

Bem de Consumo

00016329

Grupo/Clas~il ic:açüo
i'El<~.'N·;l~:

nt

Unidade Orçamentária/Dep;1rtarnento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNlYO DE /1SSISTÊNCl/1 SOCl1\UIGD - t'HOGl\AMA 130LSA FAMÍLIA
Especificação do P<ltrirnônio
CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCl\'C/\I )l:'.11<1\ PAL STIC!\ r)OLIErn.rnc:i S.' ['.({f1CO

Tipo

[Valor Bom

Valor Baixil

Desincorporação por

l 20. 71

20.71

lnservivel

iõ-a-ta____TÜi~~<~lor·----·
1
:
1

·- ]

1

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipi.>

00016335

Bem de Consumo

E!HA~Cf1

-------· -·-··-- ---------- -·---- -·-·------·---1

---

DADOS DA BAIXA

[~1h;\i~~-------------------··----------

...

~l~~l;J;~Õ17--j----·-·- --- i l;~~'~; <Ju -ll-l·r-1::;-·u~~-~~:,~:,"C.~,~:;~;- --·· --- --

________

1

i

~

-·--1

1

1

',

1

.[

--------~1

_______ '

-r Grupo1c1:1s,,i1~-====-=-=-=~----------~----=1
;,·;i.;jo

1

_1~~'111\~~N"'.:_E!M/\ l cl"<l1\L P~~!.'._I~,~~' º~-~~~-------------- ·- ·- --------~

MATERIAL FE

Unidade Orçamentáriil/Departamcnto/Setor

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FU~üJ D[ /1SSISTÊNC/il SüCli\L;'!GU. r''f(·~Gl\/\lvl/\ l30LS/\ FAl'ilÍLI/\

_______ _ - - - - - - - - - - - - - - ..

Especificação do Patrimônio

CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANC/\'CA!"Jt:ll</1 fJALSTIC/\ POLICTIL.ENO S.' Gf</\Cü Bl<ANC/I

-·---------·------------· ------·-----

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor BiliXil

Desincorporação por

20,71

20,71

lnservivel

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

1 Grupo/Ci:1s$iii~aç;"10

1TifJO

00016339
Be111 de Con~umo
.
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

~

---------------------·----

MATERl/\~'~:~1~~~~~~~~m:1r-.11,1 rn11\L f'i:~'.·l~r:'.~r·:~-~ -------·------·-·-··--------·---- 1
)

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/í'Ui'Jí)U c)E /\SSiSTt"NCl1\ '.30C'.!1\U1<l!J. 1':(<.}~)l(1.f\l1\ Go;..~;11 /-1\!.IÍL I"

1

~:~~l~=:~::·;:~~~LENO BRACO BRANCN~,~Í:;,;,;~~~;:;;;;~~~IÍLE-~~ C,~jij~~~-~~;:~==~=·====1
e;

Tipo

Data: 1610112019

!V<llor Bem

[Valor Bilixa

!Dat:i

-l

Oper:1uor

----j Mutivo

1

J

CONTROLE DE P/\THIMONIO DE IT/\P!UNA

.

Siste1m~ í.~C: Cv11Hole ÜQ P~1triinü11ic.

RELATÓRIO DE BAIXAS DE PAITW11Ói·llCS

L . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----·---·-------------·
Desincorporação por

20,71

1

-1 ·~4~Õ8mi-1s--ÍLllJl/\NE ----1.~-z;-1Jas uu tJu11s i11'.;urvívui~:. a: 1ti,~co:1ô1nicus t~

20,71

1

i

: ·.;Lr. <JIUS.

Ll_n_se_rv_i_ve_l_ _ _ _..L-_._ _ _ ___.__ _ _ _ _ _ _ _l

___ .J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

-··-· - - - - - -

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016341

Bem de Consumo

1 Grupo/Clossil icoç5o

MATERl/\L fJf- l \il/1,\f ~Er~TE1M/\TEl\i;\L f)ff(l\lNI lo'· Tl:.

·------·-----------

Unidade Orçamentária/Deportarnento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI/\ SOCIAL/FUf·JIY

·- ----·---------------·· ---·---------------------·-·-·-·--··-·---··---------·-

Especificação do Patrimônio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- ------------- - -- ·-- ---------- ------- - ------- --------------

--

CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ GRACO BR/\NC/\'C1\
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Desincorporação por

20,71

---~----------

- -,---------,----------·--··1

Valor Baixa

-.---1------·--··--------·--------

Dat;;i

r

--

20,71

00016342

Bom du Com;umo

Motivo

1, 11;1i:\a clv Gu11s \.'Ili ":;t:quênci~1

1 u2.u:i.2017

L_____ L _______ J__
1

_________________ _J

---------------~-~~~~~~=--==--=-===--==·----·---·~

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tiµo

Operador

1

Inservível

Tombo

1

..

1 Gruµo/Clas~i:i~-aç:io

MATERIAL l·El\1

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE /\SSISTÊNCI/\ SOCl/\L/FUrmu Llf. /\SSISTÊNCI/\ SOCl/\L/IGLl - l·'l\üGl<Nvl/\ Elül.Sf\ F/\MÍLli\
...
Especificação do Patrimônio
·-·CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCNC/\Di:

-

---------------

----

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor 13em

Valor 13aixa

Desincorporação pur

20.71

20.71

!
1
--j,
1

l

i

Inservível

l

------------------ ---~:~----~-~~~==~~----=~--=~-~-~-·~:--=-=~-~-,!

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016347

Gcrn de Consumo

1 Grupo/Clas~i ;;ç:.iç:io

MATERl/\L F' [I <M1\1 Jl:NTE/M/\l[l\l/\L Pt:m.

1 ;,~:1:1'>Ti:

1

-------------------·---------------------------!

Unidade Orçamentária/D()p(lrtamento/Setor

0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI/\ SOCIAL/FUND ü DF. /\SSISTENCI/\ SOCl/\UIGD - Pr<OGr<AM/\
[3QLSA F/\fvlÍLIA . ___________ !1
______________

---

Especificação do Patrimônio
CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCNC/1,1Jt:ll~1\ í'ALSTIC/\ POLICTILDW é:; fil<N;O fmNJC/\
- ------ _________ .. _______

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixu

Desincorporação por

20.71

20,71

-1 D~1t~-----, OpC!r ;idúr --· : r~:~-------·----- --··-· --·-· ------·----·-j
·1 ~----·---·-1-----------------· :---------·------·-·-·---·---------1
, •){'.,IJ'.l '.-'ú1 l
I
LJ.1:,.,J e!;: lk1c::; "r:1 sequ~·n<.:ic1
\
!
. j ________ J__________ J

·--

lnsurvivel

1

:

1

DADOS DO PATRIMÔNIO

000Hl348

1 Tipo

Bom de Consumo

1

---·-----------·----

~------~-------·~-----

Tombo

·--------1

-------------------- ------------1

li

Grupo/Clas;;i1i.:~1,·:1u
M/\TERli\L

1

l-'~l-~~~'<cl\JTE/r:-1/\TEIW\1=._f'lõ~'_'.v~~~::.~1:1~:----·--------·---·---··· __________ .___ .)

Unidade Orçamentário/Deportamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SQCl/\L/FUf'IUU l,l[ f\:iStsn?.r~C:ll\ S0Gi/\L 11CD . f-•j{J,:;l</\f\'I/\ 8UL.S/\ j'f,ívliLl/1

----------------------·-·------·------------··
Data: 1610112019

J

..- - - - - - - - - - - - - - · - ------------·-----·----·----------!

()po1 acfur: l.W//i:VI:

--------------··----·----------------,
CONTROLE DE PATRIMONIO DE IT/\PllJN/\
Siste1m1 de Controle de Patrimônio
RELATÓRIO OE BAiXAS LJE P/\Tím,·ié\·:lOS

1

L----------------------·----------------------·-----·-·--··-------- ·-------------!

"----· . ,__________________ -----..···---·---------------·-·-----..·-------------1

----·--

Especificação do Patrimônio

l)ALSTIC:A PüLIE'I IU:ONO S1 Bl{t",CO BRANCA
CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCNC/\L' t.õli{/\ -----------------------------------!
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

_o_m_;1_ _ _ ro;;-;;-;;;-d-o-r---·---1-~~ut_iv_o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---l
_,1'
i 0?.!031::1017

:

Inservível

1
,L

1-

rri:ii,,~J de Bens ..:111 SL:qL.l!nc1d

____]

____J___

__________ . _____________

_J

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016351

Bem de Con$umo

1Grupo/Clas~-fie ação
MATERIAL P'~ l~!v1/\l~l:NTE/kl/'.TE l\IAL PE í{f;Ji\i'; l: ~:T L:
------~---------

Unidade Orçamentári<i/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCl/\L/FUr IU
Especificação do Patrimônio

-

CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCNCA
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor B<iixa

Desincorporação por

20 71

20,71

Inservível

-

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016355

Bem de Consumo

---------·--------------- -------·--1
1

J Grupo/Cla:;:i·;
MATERIAL P[

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALWUrmrJ DE ASSISTE~~Clr'\ ~OCIALilGD - i'i{'JGIV\IVll\ Elül.SI\ F/\tv!ILI/\

. ·--·--·----------------·-·---·-·- ---- .. -----------~ ---·---~

Especificação do Patrimônio

·----·---------------·--·------···

- . ·--- ------·-------·------·CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BRANCNCf\ L•Cil{/\ Pl\LSTIC/\ l'üLIEl ll.Ei\C' :.. / ul'.1\CU L;l{i\l•iCf,

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

lnservivel

---------------,

. -----,-------------

,-------·------·--------------

1

l~~1xa dtJ Bens lm1 s:1quênc1~-------

! ~~~~---J_Opvr"._~---- _ j!11u~~;u - - - - - - - - - - - - - - - - - lJ'.,:,lJJ/2017

1

1

·-----------·---·------,

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016357

Bem de Consumo

-----··--·----- -------·------·

Grupo/Clas~it i~.:t;;5v

MATERIAL F'l··; ;:'.1/\f~ENTEi~;l/\TCl<l1'\L
-

r 1:WiiN ;r:r,:·1 [
1

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUND O DE ASSISTÊ~~CI/\ SOCl/\L.'IGD - i"'l{üGRNvlA 130LSA FAMÍLIA

- -------------------·-·-------------------!
·--------------------- -------------

Especificação do Patrimônio

CADEIRA PALSTICA POLIETILENO S/ BRACO BHANC/\:CN
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixo

Desincorporação por

20.71

20.71

---

Inservível

--------------1 DADOS

DO PATRIMÔNIO

Data: 1610112019

·--------·----------------'

::====-----------------------··--···-- ····-------

\

CONTROLE DE PATRIM01~IO DE !Tf\.i~:UNJ'

J

Sistcrn~, \.H: Controle du Palrimú1:;·J

RELATÓRIO OE BAIXAS DE PATRIMÔr~IOS

----------··--·--··-···---------------Tombo

Tipo

00016360

Bem de Consumo

1 Grupo/Cl:is,if,

MATERIAL l'i.'I

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL/FUNLK

--

Especificação do Patrimônio

·-

CADEIRA PALSTICA POLIETILENO Si BRACO BRANCNCA DEll<A PALSTICA POLIETILENO Si Ell'ACO BRANCA
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

20,71

20,71

õ-;l;___IO;erador

-!

- - - l~Jic~tivo - - - - - - - - - - - · - -

-- ~----------\------

!:!!:>'10.t:.:017
'
1

Inservível

-----------<

l

-

i-------------------····-----·--i !:);.,,,~1 Ch! l3t:r1:-; ur:i sc:~jU(!n1.:;~1

1

1

1

'

!

_J

_J - - - - · - - - - - - - - - - - - · - · · - · - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-·\

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016681

Beni d<J Consumo

1 Grupo/Classiti

MATERIAL

1

PEl~i1lfl!'Jl::,flE
F'c 1~:'11/\l\ENTE/MATERlt1L
------------ ---·····- -------------------------1

1

Unidade Orçamentária/Dep<1rtamento/Setor
0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICll)1
Especificação do Patrimônio

--... -·

CADEIRA COM RODINHA COM BASE Gll'<ATÓRIA ESTOF/li
BASE GIRATÃ"RIA ESTOFADO COM ENCOSTO E REGUL/1 GE:t1l DE ALTURA
..

DADOS DA BAIXA

..

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

10::.00

102,00

-

J~.-ita

_ _ _ j Operador
: :::~/1o:LOi7
1

____

L'lll StJqL<&m,;j~·~

1

1

Inservível

[~~tivo - - - - - - - - - - - - - - !
1U.liA~l Ll0 L3ens

... J _ _ _

_ i __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I __________________ -· ·--- _ _ _ _ _

j

-------------··-··-·-·---·----------------,
DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016764

Bem de Consumo

---------·-----------------------!

1 Grupo/Cla:;:;ili 1:açüo

MATERlf,L PF l<:v1i\:~CNTEiM/\ TEi\l/\L PEl\1111\i',,i~:":TC

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETAHIA EDUCN,:,

--

Especificação do Patrimônio
CADEIRA BRANCA SEM BRAÇOIC/\DEIHA l3HANCA SEl.'1

L1

·-

</v\10

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

V.-ilor Baix.-i

Desincorporação por

19,40

19,40

1
1

i1

!
'

Inservível

1

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------·------- - ...

~::i,:O PATRIMÔ1::~ de ºº"'""'º ~:;:~~~:~:;;::::,:,-:,,~,;rnlALl'Cf=1~'~1:T~-:_-===- ---- ----1-=l
1

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUC/\Ç/,o:ca~rno ADk111,JiSH~1\1 IVU

•···--------------------··-- ---·-··-----------·--·-·-·-· ·-----------------!
-· - -·-·------- ·-·------------··· -·-····--···--------_)

Especificação do Patrimônio

!------------------------------··-- - - CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO/CADEIRA BRANCA Sf'M lli;:/\Àj:O
DADOS DA BAIXA
Tipo

jValor Uem

1 Valor

Baixa

--i- ----·----i------------! l);,t;1
Op1H;1uu,

i

i JJlv1ivu

--------·-- -------·--·---

-----------------------------------Data: 1610112019

Oµurmior: L.IO/N·1E

P;;yina: 22/29

\

--·---··---. ----·--------·--------------CONTROLE DE PATRIMONIO DE lTAPi'.Jr~J\

Siste11::i de Conlfo!I: de Patri:11c::i:.;
'

,

"

1

1

R_E_LA_r_o_R~~-~-~--~~IXAS-~~~~~-~~~1-~~'.~ ~-~.----------------------------J

.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Desincorporação por

19,40

119.40

---··12;;:õ&201_s_Juô1ANE

Inservível

!

···----1~-~~11.Jus uu tiu11s irrn~rvívuis, ~;-;;(iucu11ô111icos
1"v:alas.

1

'--------~-- -----'--------~------_j____

u

-----~

.L

-·--------DADOS DO PATRIMÔNIO

-

Tombo

Típo

Grupo/Cl:is~ifi~Jç5o

00016783

Be111 uu Consumo

MATERIAL PEi\r·i1/\NEoNTE/r·:l1\ TE 1\1/\1

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUCAÇ1\o,crnmo /\DMINIST l~ATIVO
Especificação do Patrimônio
CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO/CADEIRA BRANCA SEM [,f~t\i\~C

-----1

-----

DADOS DA BAIXA

1

-----·-· 1·----·-----·---··--- -------·-1

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

19.40

19,40

i~~'" ----r~"""~!- --- ---- !i-i~~;:·~~J..~llt·11s 1:;;;~;~:011ci:J ·-·-------··--!
f c::•l()'tlCI?
1

i

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO
·--

1 Grupo/CIJSSÍl·;~;~fio-

Tombo

Tipo

00016784

Bem du Consumo

------------·----------

-~~-=---=-~---=·=-~=]

---

.

MATERIAL fJE~2MANENTE1M/\ TrnlJ\L PEl:Z~.. :~'.:~y1::_:~=-----

1
·------ - - - - - · 1

·-·-··-----···

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUC/\Çi\U.CEiJIT\U /\DMlf·llS lf<Al

:vü

Especificação do Patrimônio

-·
CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO/CADEIRA BRANCA SEM E.ll'<Mtü

..

··-

DADOS DA BAIXA
-·Tipo
Desincorporação por

Valor Bem

Valor Boix;:i

19.40

19.40

'

------ f ~:11o~'Lü

Inservível

1

wf

l-Ü~:~- ------jo p.:~~u ::.~-------·:-rA~:l~-------------------·---!
lt)IAN e -- -- .

l' ~e~;J~~~-;;

--·-·-l_________ --------· -- ___ 12·~~l:.~~t~~---

DADOS DO PATRIMÔNIO

------·----------~

··----·-------- - - - - - ---·------------11

Tombo

Tipo

Grupo/Cl;:issi

00016785

Bun1 de Consumo

MATERIAL l'l:T\;/i/\cJl:NTt:/Ml\TEl\l/\L l'tl·\;>'1/\1 :!:1•-fil'

-----·--

Unidade Orçamentária/Depurtamento/Setor

1

----------- - - - · - - - - 1
!

~ ;1~::;t'í'vÍ/i.3Í~. ·111t:•.;CCí:lJ11iiL'.JS L:

1

------------·-· ---- ------------·--------···· -····----···--------·---··i

1

1

0701-SECRETARIA DE EDUCAÇAO/SECRETARIA EDUC/\Ç·,\U;CEl'HF\O /\D:\1ií·JiSrnXfl\'C
1
·-·-----·-------..- .. -----·-· ······-----·-------·-----·----·-·-·--·-··----------1
Especificação do Patrimônio
- - - - - - · -----·--·-----CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO/CADEIRA BRANCA SEM .

-

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

19.40

19,40

fo~;ta

·1~::1"·Üs.201 s

Oper;:idor
LIDINiE

1 Mútivo

----

-r~:e11u<1s ue IJuns ins1H·:í •eis. a:1!i 1C'J11ô:nicc1s e
1

I

L ___________________ i '-l~:1:.1.:: ______________ -· -------- .. ____J

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO

r--------r--· -----,------------------·----·----Tombo

Tipo

Grupo/Classilica~·5o

00016789

Bem de Consumo

MA TERl/\L FE:i\1111\t-JENTE/M/\ ITIW\L l'EW,;IN'\l'.f'JTL"

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

-·- -----------·-·---------·--------·-·-·--·----·--1

0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECl'{ETARIA EDUCf1(.'/\' ), Ct:f-ITl{O

/\Ur.11r·:1::; IT\,'\I i'.''~'

l'

~------------------------------------·----·-· - - - - · - - - - - - - - - - - - · - · - . - - - - - - - - · - - _ J

------·----------------------·-··-···------·----·----------Data: 1610112019

()µorilCf,;r: l //)//11VE

..

CONTROL:= DE PATRIMOi•J:O DE ITAr.1:!.Jl·~/\
Sistcrn1u

d~

de Controle

Putrimõnio

RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRIMÔNIOS

-·- -·---------------------------·---

--

- - --·----·----·----··-·
------------·---·--.. ---··-----1
ro

Especificação do Patrimônio

----·-------------·-·-------~-------!

CADEIRA BRANCA SEM BHAÇO/CADEIRA BRANCA S[M l3 1·~111\
----·---------------·------ --·· -·- .... - · - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - ;
DADOS DA BAIXA

.,-· -·------·r------- -------· ,--·-

Tipo

Valor Bem

V:ilor B:iix'1

Desincorporação por

19,40

19,40

1

i Mvlivo
i-f,-::i-ix_a_d_e_B_e_n_s_c_n_1s-c-·q-u-ên-c-i::i--------;

Op~.-auor

D<1ta

1; 1 5/10:2017

.~

lnservivcl

__ ,._______________J
------···------··-·-·. --------·------·---··---·--· ·- ---- ·-------·--

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016822

Ben1 de Con~u1110

1

Grupo/Clas~i1i~uçC10
MATERIAL f,l'

i<Mi\Ní:::~JT[/í"v~

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUC/\Ç1\01CEl~TRO /\[Jr,111~1STR\Tl'.'0

---·-----·----

Especificação do Patrimônio

--------------· --- ·--·-··- --·-- ------·-----·-------------------1
------·---

CADEIRA BRANCA SEM BR/\ÇO/Cl\DE!RA BRANCA SE!/1 L!: <1\Í\ l O

~~-=--=~~~--·---=-=~=~~--=~~--~=~-==]

DADOS DA BAIXA

---~------·---

Tipo

Valor Bem

Vnlor Baix;:i

Desincorporação por

19,40

19,40

iü«W

i

1/10LÍ'IU

[ '.L·nJa~ dt.:) bu11s

LH)ll\f,JE

;11~·..:1·,'ivois, w1l;v~:onô11iicos

e

l_:L:calas.

-· -----·--------·--·=-:---·-------~~=~=~~-~-=-~=1

DADOS DO PATRIMÔNIO

1 Grupo/Clas:; iiiçação

Tipo

MATERIA~

Gem de Consumo

00016823

;.:.1.08 2018

J

Inservível

Tombo

Cper~dur

---1-----·------

t
1

1·, lêf~1·111\l·Jt.:NTE1~1l1\l [i{li\I Pffd!'.i11·:1>fl L:

\

---··----------·--------··---------·---------·------------]

Unidade Orçamentária/Departarnento/Setor

i

0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUCA ÇÃO/CENTRO /\DMINIS mATIVO
Especificação do Patrimônio
CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO/CADEIRA BRANCA Sl:M
DADOS DA BAIXA

--

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

19,40

19,40

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tiµo

0001G835

Bem de Consumo

1

Grupo/Clas~i;;:~-:;

.

·-

-------- - - - - - - -

MATERlf1L f'Lé1\N'.1\~~CNTE!M/1l [1~11\L i'~':I

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECHETARIA EDUC/.Ç.i\0. 1.:i::1 i ri·\O AD1.1ir,:s1 l<i\i
---~---·--·-·--

Especificação do Patrimônio

----·-·---- ---- -------·-

·----·-----

CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO/CADEIRA BRANCA SEM l.ii~M.j.O
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

-[[~;ta
·- "I

Desincorporação por

HJ,40

Inservível

1 DADOS

DO

19.40

1 ÜJA•rador

·-------

------~·

-------i--·
-illolrvu

--=--=--=-===J
---~

--- - -- ·---------------------------1

___ l_ _____ j ______-- ··-~~J-~:~:-u~: 13vr-~=~ ,;"'fl:-()n,;i«
i :.'f./10'2017

1

______

PATRIMÔNIO~
---·--·-·--

Data: 1610112019

C!puraclu: L 11.Jf;\,':t'

·-----------·--

J

.----------------------·····------------·-- ------------------

1i

CONTROLE OE PATRIMONIO DE ITi\PiUr..JA
Sistem:1 de Controle de Patrim01 :i:.:

..
..

RELATÓ~~~-~~-~~:-~~-~~--:Al:~~i~\·í-~i~-:-~-~~---------------------_J

Tombo

Tipo

00016836

Bem de Consumo

1 Grupo/Classi

'.;:·~~:~:~-i:-,M-.A~-1:1~1~'-,L-1'-t:-F:-MN:-::-~----rl-.:~~~~~~~~~~~--~~-----------------------~---_-~_l.

MATERIAL l'L

__

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARI/\ EDUCN, '1\~;:Cl:i'il 1\U f\Ol.lil·;i~)Tf\1\-í !\ '.}
··-

Especificação do Patrimônio

-

_
·--···--··

---------------- ------------------!

CADEIRA BRANCA SEM BR/\ÇO/C/\DEIR/\ BR1\NCA SEf/1 L'i:;V\JO
1
-· -·-- ------------------ ·-· ·-· ··---------------------------DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

19,40

19,40

-_[Õ~----1 Operador ----··iM~livo
j 25110 :.:J017

.

_[__

!3•11,;<J d0

1

l3(:r:s u111 seqL.vnc:i3

1

____________ J_____________________J

1

1

Inservível

1

1

--------------------------.-----------1

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00016853

Bem de Consumo

1

-::~::::-::::::,!:_~'~;:----·-----=:

Grupo/Cl:is~-ir:

-

MA TERl/\L Pt=J

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

1

0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECHETARIA EDUCAÇ1
Especificação do Patrimônio
'º

----··-------------------------------i

.

CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO/CADEIRA BHANCA SEM Gi ,, J\10

1

----------------------------------------·- ------------1

DADOS DA BAIXA

-

1-ü~~\~~---r o~~r;,j-~r·-------!·i~~-l;~;----------------

-----

Tipo

Valor Bem

Valor B:iixa

Desincorporação por

19,40

19,40

Inservível

1:

!~s;IÕ:!0-17--J----------- -TJ~~x~~ cJe Elu11s ern suqui:nc:1;·-

--~

l ___ -------'·-----

__J

--

- -----------------------------------------·------------·----·------i

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

!Tipo

00016972

1 Bem

Grupo/Clm;siti

caçoo

------------------------------- -- -----

MATEHl/\L l'Ei <MM~ENTEif,1í\-I El<l1\L

de Consumo

f'ff:f.-/11,l-:1~-1

---------i

1

E

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNUU llt: ASSIS 1l:NCI/\ SOCl/\L/CIV\S ! SEDE
Especificação do Patrimônio
CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO/CADEIRA DE PL/\·Sl 1Cü SEM Bl<AAiü
---~

DADOS DA BAIXA

--,

___

Tipo

Valor Bem

Valor Baixu

1

Desincorporação por

25.00

25,00

1
1

D<tla

---.. ··-· ·---------------- _________________ )

1

Oper:iuor

\ i,1vti·, o

~·4,u-~ '.<'IJ~-:uõl~1-NE__________ --r-,~~,-;J:i~ Je bt)ll,; i11sc:11i·Jei~. <111:i.,i.:0110111;cu:: e

'

lnscrvivcl

------ ----- ---------------------1

..

1

'

-.1 _________l________

: ~l.C<Jl<_is_.--------------~

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
1

00017130

:~:do Consumo

1

~:~P:~~~·~sl:~~-:~;~~~~í[íM1~rrn-1~~:-~1:1:r~1~"'~!-!:i~~::·-----------------------····---

---

------------------1

---·-------------------- ·-···----------------,

i

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA

EDUCf\(,://).';~~~A/\í<lr't\f)U _____________ -----------~

Especificação do Patrimônio
VENTILADOR DE PAREDE 60CMIVENTILADOR DE PARrnE GOC M
DADOS DA BAIXA

Data: 1610112019

1

------------------------

----------

Pé1yi11u: 25/29

CONTROLE DE PATRIM0!-110 DE lTAFiUN/,
Siste1na de Controle de Patrimônio
RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATRIMÔNIOS

Desincorporação por

~o

208,00

Ll_n_se_rv_í_ve_l_ _ _ ___i__ _ _ _ _ _

---~---------··--···-·-·-

--J~iõ~1:!:201s

i

l cl«;A:t cl1! l3l'no c11:1

__,_L
_______L__________l_________ [__ ------

-

DADOS DO PATRIMÔNIO
1 Grupo/Clussil!caÇ[;;; __________

Tombo

Tipo

00017131

Bem de Consumo

------·----------·-----1

i

,;11\;~é:11.;;:1

-,~~~~,~-l:

MATERIA~~~~~l~l~~~~/M/: TE l~l~~~-l!~f.

----- ___________ _J

-----------1

- -- ---- ----------------------!

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

_______________________________!

0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUC/\Çi\O/f,LMOX/\IW-:1\Dü
__
_.

Especificação do Patrimônio

··--··-·------------

VENTILADOR DE PAREDE üOCM/VENTILADOR DE P/\f"{El)[ G(ICf1I
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

208,00

208.00

-~------- ------~

-

__, D~tta

Operador

301121:!015

1

1

Inservível

1

-·---

-l.

Motivo

1

1J:1ixa do lluns tHn suquünt.:1'-1

1

1

,___

------

1

---

i~~ç~~--====--=~~~~-~-~-~~~~----- -~ --~~

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

Grupo/Ckissil

00017132

Bom de Consumo

M/\TEl'<.IAL PE 1\MANtõNTE/MAlEl\l/\L lºEf\f1IN.t::i'<TE

1

--- ~----------------------------------------------!

Unidade Orçamcntária/Dupartamento/Sctor
0701-SECRETARI/\ DE EDUC/\ÇÃO/SECRET /\RI/\ EDUC1\~; /1(). /\l_f\·10X/\RIF /\[)()
Especificação do Patrimônio

1

~=-~~~=--~~----------------- -~--=~-------1
- ,---i---------,
~
i Dutu
Op11r ... uur
rllotivo
-~

VENTILADOR DE PAREDE 60CM/VENTILADOR DE PAf{í::l)i
DADOS DA BAIXA
Tipo
Desincorporação por

Valor Bem

Valor Baixa
208,00

208,00

Inservível

--------------------------------------------!

-

GGCM

-- [ 30!1 :,• ';!015

1

[---------1-o-,1-iA-<:1-c1_e_B_e_n_s_e_rn_s_l~-q-L;e-,r-1c-ia

-- j______

-

_________[____
-

----

1

-----------·----·~-·-------

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00017133

Bem do Consumo

1

Grupo/Cln~~ii;~~-J-;;------

-------··-·---··-·-~--~--------------···---------,

MA rEl~IAL PEl"\r:INH:Nff.iMi\ r

-------------

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUC/\Ç/,O.'/\Lf\•IOXAf\ll"t

--·---·------------------------------------------1

Especificação do Patrimônio

~--·-------

VENTILADOR DE PAREDE üOCM/VENTILADOR DE P/\l{EIX ültCi'.1

-

DADOS DA BAIXA
Tipo
Desincorporação pur

Valor Bern
208.00

Valor Baixa
208.00

----------------------------- ·---·------------

-,---------, Up1:r:1tlu~---- --,;:;;;;-;J,o
1

1 " 'H'F·
·-0·''"'~u
V

V

J___

Inservível

-----------

-1 ~~:~'._______ j ------------ - ·-·1--------------------1
1
1

1ll;11;,a de Duns er11

S(:qu&nci~J

___ L_________

--··-·--.------------ ------- ·---·- . ·-- -------------·---·---- - ----·--------!
DADOS DO PATRIMÔNIO

-------- ----------------------------- ----- ·-· -----------------1

1

Tombo

Tipo

Grupo/Classiticnçiio

00017134

Bom do Consumo

MI\ TERll\L fJCI irl.í\NENTE/Ml\TEl\11\L Pl:i (IVl/\I frêr~-i lé

1-----------'---------'--------------------------·
Unidade Orçarncntária/D11purtamento/S11tor

0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA rnucr,ç1\ü,/\LMOXN<IFADO

Data: 1610112019

OtJ~·1 <1c!or:

L!DtliNE

______ j

CONTROLE De PATRIMONIO DE ITJ~f,!UNA
Siste11i~i

de ControlQ de l'atri11\i.):1::.;

RELATÓRIO DE BAIXAS DE PATH!l;l 1'.:i:.,lO~
~---------------------·--·--··----·----------··

Especificação do Patrimônio

----·--------------

---·--------------·-· ----- -----------

VENTILADOR DE PAREDE 60CM/VENTILADOR DE P/\RElJE COCM

Tipo

Valor Bem

Desincorporação por

208,00

-·------1

----·------------1
0--;L;----- · i-01;~~-U~I-- -- --,-·-··--·--·-·--·----··---·i :>/i .... ii\ o
______
· - - - - - ---------·----- -------·---·1
s
: t.l~li.'\él º"' f3L·:1s
seql.&ri~,,_.,

DADOS DA BAIXA

Valor Baixa ---·!
___ )
1 ·30112,201
208,00

-·1---·---------·---------~--

i:1J1

1

Inservível

1

.! ________ _J ___ -------

--

1

. !__________________________ ___]

DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00018110

Gc111 de Consumo

1

Grupo/Ckts~ili~;.iç:io
MATERl/\L

-·--·----· ---------------··-·--·--··------------1

f·T~<!vlN;t:r•; íEilvl1\Trn!~~:1; i·:i/\1 ..;i*;\lL

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

0701-SECRETARI/\ DE EDUC/\ÇÃO/SECRET /\RI/\ EDUC/\Ç :\o:Dt:::í'CSITO
. --··-- -· --------------------·---··
Especificação do Patrimônio

·--------

----------------

MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO /MICROONIBUS 1-1/\T/DUCATO

COMBl~JAT O

·

!

----··--·---------·----------------!
~002

l\NO

COR BRANCO PLACA li'./Z-0114 CHASSI

93VV23157021006518
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

1.100,00

1,100,00

J

! Oper;1dur
·1------

DalJ

··!-

ií4 08/2018

j UUll\M:

---------

--~---------

Tipo

00018111

Bem de Consumo

1 Grupo/Cl;.is~:li~-;iç5o

----- .

---1

1

1

- - ___ 1._ __________________________

1

__J

---------1

---------------

DO PATRIMÔNIO

Tombo

-· !--·i

Inservível

1 DADOS

1------------------1
' i•/l.;ti>'O

---------------~

------·---------

MATERIAL ri~:~r~.'..~~f:N '.E/tl~~r~-~:r_:::~-'.~~ ~!~l~\~:1_1~;~·~:__. _____________ - - - - - - - - · - - - - - - - - - - _j

1

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

'

0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA EDUCAÇl\O.'DEPOSITO
ONIBUS VVV/15.190 EOD E.S .ORE/ONIBUS VVV/1 S. mo ECU to.S

--------------------

.OI~[

------------·--·-·----·------------1

-·-·---------------1

·------------ ----···

·-~·-

Especificação do Patrimônio

/\NO '.JU 1~'COI< í\r.11\l\1:1_ O l"Lf,C/1 CS~J-/89:! CI IASS~

9532E82W4DR310899
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

! Dnl;

Desincorporação por

2.900,00

2,900.00

1

<14>Utl.'20Hl

l

1

Operador

J

LIDINH:=

--, 1vlutivo

__ .!_____________________________ !

Inservível

--·
DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00018112

Bem de Consumo

1

--:

j
··-·------·-----------------.J

---------------·=·~-=~----------------=i

1 Grupo/Cl:1ssific ;iç5o

MATERIAL

1

l'EI\~11NJENTE/r11t1TEY.l/\L

lºERf.l/\!'!L'f\l E

1

---------------·-··--·-·----------·------·---------------1

Unidade Orçamentária/Dopnrtamento/Setor

;

1401-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDEml:I)
- ---------------·-·-·---·-----------·
Especificação do Patrimônio
FIAT UNO MILLE VV/\Y ECON:flAT UNO MILLE W/\Y [C01·; /\
DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

Valor Bnixa

Desincorporação por

6.900.00

6,900,00

Inservível

1

----------1

---1

~,õ-;·õi_o_r-i_1_-/\-cÃ-ocu-::1:;;;-~;-c:.)-; ;[i;1Njc_o_c_1--111-ss~1-D_D_1s-e.í".i.1\i:JG.i s:i4_s_8

--,--- - - - - i - - - - - - - - · - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
10 m;1

---1-;:,..;-ot!::w1ti-

!'

Oµorauor

;

j __

l t/lulivo

LIDl1\~iE·----·--1vÓ1DA DE l3El~S ll"Srnvi·~l~S~----

-

1 11:\<TIECON()tlilCü

--J

E SUCi\T,\::

1

···-·--· 1·------------·-------·-·-·---------'

---------------------···-----···--·-------··--- ··--·-------------Data: 1610112019

CJpomcior: LIU//',Nt.:

1

Pr.gina: 27129

•

------- --·---·----- ----·- ·---·····...-·. -·· --·--·-·------·-----

•.

l

CONTROLE DE Pl\THIMONIO DE ITAP1UNA

Sistemu de Controle de Putrin1ônio
RELATÓHIO DE BAIXAS DE PATHIMÓi·JIOS

--------------- - ·-- - - - - --------- ----DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00018113

Bem de ConsL1mo

1 Grupo/Cla-~iíi~~~~[~;----------------------

--·---- - - - - - -

------·--

-- .

MATERIAL 1,EWM\NENl E1MJ\ TERll\L PERMNH'.f'JTE

Unidade Orçamentária/Dep:irtamento/Setor
1401-SECRETARIA DE S/\ÚDE/SECRETARI/\ DE SAUlJEiLJCi"'OSITO

.

---

Especificação do Patrimônio

1

·-·--------·-----·--- ·- -·-··--·---------·----·-----·---!
CAMIONETE GM/S 10 ADVANTAGE D /CAMIONETE Glvl:S ·:u 1\lJV/\l\J r;,GE lJ /\l'..JO ?;UUb !'L, ,,;,\ ~,,;y f.ii'.J~ OI'~ í'I\/, ii\ 1 .:1 1 /\~~::;;

1
1

-·--·-·-·-------·----------- -···-··----·---·-------·----·---i

9BG 138HU09C424 79G
DADOS DA BAIXA

1

-

·-·r·--- ----·--- ---·---·-·----· -

Tipo

Valor Bem

Valor B:iixa

Desincorporação por

8.900,00

8,900,00

1 D<.ta

Opl!r;1dof

i--·
1

.

f/1u11vo

124~0-s-:-201 s -- l.ID1N~E ----1~/ENDA DE ~rns 1r"srnvívE1s.

---·

! 1\í'-J l"IECONOMICO E SUCI\ l /\S
- - - J_. _______ - - - --·---·L----·-----------

lnscrvivcl

-···---------·-··--·-···-·-·-- -·- ---··--··-----·-·------·· --- . -...... -- -·----·-· -· ---· ·1
DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00018114

Bem de Consumo

-- ------------· ---------·-··1 Grupo/Cl;1soific;:H;:io

MATEl"<.l/1L

Unidade Orçamentária/Dcp:irtamento/Setor

1~[1;;rv:1\r~ENTEtW\l

-··- --·- --·--·-----· ----·-----··--·-·- ·-----·----------1

---1

El\11\L f)ci{f.,1/\ r·;<::,~·11::

-----=----~~------~~~-~---------;
·-· i~'""----·--t~~"' "''"'-- ~-'j!~~:~:,::::s~::,-;- - -

1401-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/DEPOSITO
Especificação do Patrimônio

-------

CAMIONETE !/FORD/RANGER XL 13 FIC1\MIONETE l/FOR['. IZ1'\:,:CCH XL 1'31: /\f'<O 2l:tJ/. i':./\[Í\ l 1','/V 19/2 CCI"\ íJl!./\f'JCO

c:r hSSl

1

8AFER13F33J290310

-------------··-

DADOS DA BAIXA

~j-------·-

Tipo

Valor 13cm

Valor Baixa

Desincorporação por

7.200.00

7,200,00

----i---·------·-

24!0tl'2018

j

LIDl/\~IE

1/1~fflECONÔMICO [ SUCAI /\$
__ !__ _ _ -·----··------·---·--·----·-------------

Inservível

DADOS DO PATRIMÔNIO

---------·--·-

t---------,---------,..------Tombo

. ····--·------------·-·. ----------1

Tipo

J

·--·-···--·------------·-·------·---·-·--··--------!

---·- ·-·-- ·---------·---·-·-·- -· ----··------ ---- -1

Grupo/Clas~:t;.;:i:;:ío

/

1 MATERl/,L ITi-(!~t\t'~EN íE/lll/1l l':f<lf1l. ! 'i.:W::NH:;, ·r t
00018115
Bllm t.lu Consumo
Unidade Orçamcntária/Dep:irtamento/Sctor
- --·-----· .
---··- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!

l

~

1401-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/DEPOSITO
Especificação do Patrimônio

CAMIONETE TOYOTNBAND.13J55LP213L/CAMIONETE TOYü l A. OAND.13JGSLP2f3L ANO 1~1 '.:l'j l'I AC/\ HUS GtlG7 COR Uf<.M;o CI IN;SI

I

9BRBJ0060S1007419
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Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

15 200,00

15.200,üü

\ Om;.i

: Operauor

: llluu 10
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1
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l ANTIECONÓMICO E SUCATAS

1
1
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DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo
1Tipo

1

1 Grupo/Clas,,;if;cação

------~-··---------------- ----·------------

-1
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Unidade Orçamcntária/Dcpurtarncnto/Setor
1101-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUHAL/SECl~t:·11\/\l1\ DESEIWOLVli\lEl'JTO l<.U1{f,L!GAHAGEM
Especificação do Patrimônio

Data: 1610112019

Opor:.Jcfor: L/OIANE

i

CONTROLE Df PAT/\IMONIO DE

•

lli\i'il.:i~/\

Sistcm:1 de Controle de: Patri;nür.:o
RELATÓRIG DE

B.i->..íXAS

DE Pi\Tí"{!í;JÔ: ;!O~

------------------------------------'
TRATOR DE PNEUS FORD /TRATOR DE PNEUS FORD
DADOS DA BAIXA
-- 1

Tipo

Valor Bem

Valor Baixa

Desincorporação por

900,00

900,00

1

Opcr~1tlo;--------! ~v'lvlÍ'IO

Dat;i

-----1-----

!24/08/2018

--·---l-

-----
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1

1
-· !

Inservível

_ _ _ _ ]___________ ] fl"fflECONÔMtCO [SUGAI i\S
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DADOS DO PATRIMÔNIO
Tombo

Tipo

00018117

Bem de Consumo

1 Grupo/Classiti~a<;~io ---------------------

---·------------1
-,'-~::________
-.--------------- --·-------------·-1
·11·

MATERl/1L 1'[!<1111\í~ENTE/M/\Tl~l/\L l'l~~~~--,f~l

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor
1101-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/SECF;1õTN<ll\

1
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Especificação do Patrimônio
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TRATOR DE PNEUS VALMET 880 4 X 2/TRATOR DE PNEUS VALMET 880 4 X 2

--

DADOS DA BAIXA
Tipo

Valor Bem

i Data

V;ilor Baix;i

Operador

-1

Desincorporação por

12.600,00

Inservível

RESUMO GERAL
Quantidade de patrimônio baixados: 104
Valor total das bens: 63.982.79

12,600,00

j

i ::4 0(!:!018
!
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Valor total das baixas: G0.2S•7.79

Data: 1610112019

___________ J
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Png•nn: 2-J/29
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PROCESSO UCITATÓRIO
CHA'.\1ADA PLBLICA N" 05.09.01/2018
UNIDADE AD\11NISTRATIVA:
SECRETARlA DE ADMINISTRAÇÃO

OB.JETO: CREDE~CJA:'.\1ENTO DE LEILOEIROS OJ.'ICIAIS PARA A
REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS ..\ ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DA PREFEITURA :\tuNICIPAL DE lTAPllJNA.

DOTAÇÃO ORÇAME~TÁRIA: 0401.04.122.0061.2.009

ELE~·IENTO

DE DESPESAS: 3.3.90.39.00

DATA DE EMISSÃO DO EDITAL: 10105/2018

RECEBl:\IF.~TO:

Até o dia Ol de Junh~1 Jc 2018 até às 09h00mín

DATA DE REALIZAÇ..i..O DO CERTAME: 01/06/2018

HORÁRIO DE REALIZAÇ,.\O DO CERTAME: 09h00 HORAS

ORDENADORA DE DESPESAS: AURILE~E LUCIANO DE ARAÚJO

.\'IAI0/2018
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f.STADO 00 CEARA

l'HEttlTUR:\ MIJ\!Clf'1\L DE !Hril.JNA
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, r.o uso de suas atribuições legais, e na conformidade do
art. 38 da Lei nQ 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n2 8.883/94, de 08 de
junho de 1994.

D~T~RMINA

1. Que a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura abra processo administrativo de
Chamada Pública para Credenciamento para o objeto a seguir especificado conforme os
dados adiante:

2. Objeto: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAPIÚNA,
conforme Termo de Referência a seguir;

ITAPIÚNA-CE, 04 de Maio de 2018.

AURILENE LUCIANO DE ARAÚJO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

,.\·;. ::<u1 Cn~tü\'Úq, ~: ! '.), (,_'lHl'r•, ltdpiill!.l~(c.
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA.
1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1.1 A escolha dos Leiloeiros Oficiais através do procedimento de CREDENCIAMENTO é

fundamental para que a Prefeitura !\1unícipal de ITAPIÚNA-possa realizar o Leilão de bens
móveis.
1.2 A contratação de leiloeiro enquadra-se em hipótese de lnexigibilidade de Licitação, prevísta
no artigo 25 da Lei 8.666/93, por se caracterizar pela ausência de competição, impossibilitando,
assim, a abertura de certame lícitatório. No caso em questão, em tese, todos os leiloeiros
matriculados no Estado podem oferecer o serviço, porém, é impossível para a administração
escolher a proposta mais vantajosa, uma vez que a taxa de comissão dos contratados é fixa,
estabelecida pelo Decreto Federal n2 21.981, de 19 de outubro de 1932.
1.3 Nesse sentido, o CREDENCIAMENTO. para posterior sorteio entre os leiloeiros, torna-se a
alternativa mais viável para que sejam cumpridos os princípios da isonomia, da igualdade e da
impessoalidade.
2. OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de licitantes para contratação de
leiloeiro para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da
Prefeitura Municipal de ITAPIÚNA·CE, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, recebidos
a qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os
critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, a saber:

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Poderão participar deste Credenciamento os leiloeiros, na condição de pessoas físicas ou
jurídicas devidamente inscritas na Junta Comercial do Estado do Ceará, de acordo com o art. 32 da
IN DNRC nº 110/2009, e que atenderem a todas as exigências do Edital e seus Anexos.
3.1.1 O credenciamento vigerá por até 31 de dezembro de 2018, contados da data da
ri'ô'ínologação da inscrição no cadastro da Prefeitura Municipal De Itapiúna·Ce.
3.2 Os Leiloeiros que tiverem a inscrição homologada pela Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce
serão cadastrados e ordenados mediante sorteio público a ser realizado pela Comissão de Leilão
no auditório desta Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
3.3 O cadastro será realizado de forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodízio dos
leiloeiros, e será rigorosamente seguido, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro
sorteado.
3.4 O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou que estiver impedido pela Junta Comercial do
Estado do Ceará de realizar leilões, perderá a vez, situação em que será chamado o próximo da
ordem de designação.
3.5 Havendo descredencíamento de Leiloeiro. sua posição será ocupada pelo próximo na ordem
de ciassifü:ação, reordenando os demais.
3.6 Pela prestação de serviços, o LEILOEIRO receberá o percentual de 10% (dez por cento) sobre
o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão.
3.7 Não cabe a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO para recebê·
la.
3.B Caso não ocorra a efetivação da finalização dJ venda por erro nas publicações legais, ou

ainda, no caso de o leilão público ser sl:spcnso por determinação judicial, a comissão será
devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie

por parte desta Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce.
3.9 Caso a efetivação da arremawçào, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo legal. não
se realize por culp;i exclusiva da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, a comissão deverá ser
.\v. '.)}o (rist.í·;J"'· :.1 :i, C«ntrü, lt:ipi\:n:i Ce.
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devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este "direito ao ressarcimento do respectivo
valor", a ser efetuado pela Prefeitura Municípal De ltapíúna-Ce.
3.1 ONa ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior. a Preíeitura Municipal De ltapiúnaCe efetuará o ressarcimento referente ao valor líquido apurado pelo LEILOEIRO, creditando-se
em sua conta corrente.
3.110 LEILOEIRO renuncia expressamente a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce do pagamento
da comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 1 de fevereiro de 1933, bem
como todas as despesas com anúncios. catálogos, mala direta, etc. recebendo somente a comissão
de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante.
3.120 LEILOEIRO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas
que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.

º

4.

DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA

4.1 Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não sendo de
responsabilidade do leiloeiro ou da Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce, quaisquer consertos,
reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado.
4.2 Os bens serão vendidos somente à vista nas condições fixadas no regulamento do leilão,
devendo ser observadas as condições para garantia e pagamento previstas neste edital.
4.3 Em todos os eventos, o Contratado/leiloeiro deverá dispensar igual tratamento a todos os
bens disponibilizados para a venda, tanto na divulgação (propaganda), como, principalmente, na
tarefa de identificar possíveis interessados, independente do valor e da liquidez dos mesmos.
4.4 Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste edital e no contrato de
prestação de serviços. o Contratante registrará em relatório as irregularidades porventura
encontradas, encaminhando cópia ao Contratado/leiloeiro para imediata correção das falhas
detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste edital e no próprio
contrato.
4.5 Para a realização dos leilões deverão ser observadas as condições e exigências previstas na
legislação aplicável e na minuta do contrato de prestação de serviço, especialmente as obrigações
do leiloeiro.
4~6 ·A critério do Contratante, as avaliaçôl's dos bens móveis realizadas pelo leiloeiro deverão ser
revistas a qualquer tempo.

5. DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE PAGAMENTO DE REPASSE DO VALOR
ARREMATADO E DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.
5.1 Os bens serão vendidos somente à vista, nas condições fixadas no regulamento do leilão. O
leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do
bem arrematado, conforme especificado abaixo:
5.1.1 No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução
ao leiloeiro, sendo:
5.1.1.1 Um cheque, correspondente a 15% (quinze por cento do valor) do lance vencedor, a título
de sinal.
5.1.1.2 O outro cheque, correspondendo a 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor, a
título de comissão ao leiloeiro oficial.
5.2 Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou
transferência eletrônica (TED ou DOC), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o VALOR DE 10%
(DEZ POR CENTO) do lance em conta informada pelo leiloeiro A TÍTULO DE COMISSÃO. em conta
mantida pelo leiloeiro, por meio de depósitos identificados.
5.3 Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, após
confirmação dos pagamentos, proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução.
5.4 Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivado pelo arrematante,
este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em
caução terão a seguinte destinação:
.'\v. S:u} C1 i:;.tl'.>\'(~i11. ~~ 15, Ccntru, l::1piüru··Ct.".
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5.4.1 Cheque no valor de 15% (quinze por canto) do valor do lance vencedor: será recolhido ao
Contratante a título de multa;
5.4.2 Cheque no valor de 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão do leiloeiro.
5.5 O leiloeiro deverá recolher ao Contratante, até o 10º (décimo) dia subsequente à realização
do leilão, o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada pelo Contratante,
acompanhado de relatório analítico de prestação de contas, cópias das notas de
venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade do Contratante e
demais documentos previstos em lei.
5.6 O Contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comprovar o depósito em conta
do valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem como liberar os documentos finais de
transferência dos bens móveis arrematados. Neste caso, será de competência do leiloeiro o
repasse de tais documentos ao arrematante bem como a liberação dos bens móveis.
5.7 A comissão paga pelo(s) arrematantets) deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 02
(dois) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, na hipótese em que, por decisão
judicial ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilão.

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PARTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA·CE:
6.1. l Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente identificados,
aos locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados;
6.1.2 Apresentar o Edital de Leilão. com as regras concernentes à regular execução de cada
evento.
6.l.3 Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informações necessários à adequada instrução da
sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendencias.
6.1.4 Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados.
6.1.5 Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução cio serviço prestado.
6.1.6 Ava~iar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão.
6.1.7 Aprovar a avaliação dos bens realizada pelo leiloeiro.
6.1.8 Arcar com as despesas previstas no§ 2º do art 42 do Decreto 21.981/32 referente às
publicações previstas na Lei 8.666/93.
6.1.9 Disponibilizar caso o bem a ser leíloado seja veículo automotor, a documentação respectiva.

6.2 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO:
6.2.1 Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da
Prefeitura Municipal De ltapiúna·Ce, dentro das normas do Termo de Credenciamento no local
acordado pelas partes, dos bens constantes no Edital de Leilão.
6.2.2 Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias
do leiloeiro Oficial, todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e
responsabilidade do mesmo.
6.2.3 Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal De
Itapiúna-Ce, de acordo com o especificado neste Termo, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em
contrato.
6.2.4 Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando
a Prefeitura Municipal De ltapiúna·Ce. mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, por quaisquer danos causados aos bens. quer sejam eles praticados por prepostos
terceirizados ou mandatários.
6.2.5 A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o
contratado adotar medidas preventivas. com fiel observância das exigências das autoridades
competentes e das disposições legais vigentes.
:\·•. S.io Crh:ci\·jo, 215. Ct·ntru, it;1piúna-Cc.
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6.2.6 Elaborar laudo de avaliação contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do
prazo acordado com a Comissão de Leilão.
6.2.7 Identificar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilão,
bem como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante.
6.2.8 Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua
responsabilidade, de que venham a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser
confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste contrato.
6.2.9 Não se pronunciar em nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna~Ce a órgãos de imprensa,
sobre quaisquer assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos
e/ou expedientes confiados.
6.2.10 Realizar leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas
aprazadas em conjunto.
6.2.11 Dar ciência a Prefeitura Municipal De ltapiúna·Ce, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
6.2.12 Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a
Prefeitura Municipal De Itapiúna·Ce em até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem
sob responsabilidade do LEILOEIRO.
6.2.13 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal De ltapíúna-Ce
cujas reclamações obriga-se a atender prontamente.
6.2.14 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, no
tocante à execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em
contrato.
6.2.15 Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem,
valor de arrecadação, valor arremate, CPF /CNPJ do arrematante, nome do arrematante,
quantidade de lotes arrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em
condicional, se houver.
6.2.16 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à
realização dos Leilões. dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15
(quinze) dias antes da realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de
mão-de-obra; segurança para o evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas de
divuigação do leilão. Executam-se deste rol as despesas de responsabilidade do Contratante
previstas em lei, especialmente as previstas no art. 42, ~2º do art. 42 do Decreto 21.981/32.
6.2.17 Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto nº 21.981/32, conforme
exposto no §2 2 do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a comissão pelos serviços
prestados deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, na proporção de 10% (dez por
cento) do valor da arrematação, não sendo devido ao Contratante qualquer pagamento pelos
serviços realizados.
6.2.18 Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou sua qualidade de
credenciado deste, cm quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos, impressos. etc .. com exceção da divulgação do evento
específico.
6.2.19 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório (art
55, Xlll, da Lei nQ 8.666/93).
6.2.20 Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal De ltapíúna-Ce, ou a
terceiros, ainda que culposo. praticado por seus prepostos. não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce.
6.2.21 Responder perante Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce por qualquer tipo de autuação ou
ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de
trabalho de seus prepostos, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
eximindo a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
6.2.22 Realizar o leilão através de projeção, com demonstração de fotografias dos bens .
.\1:. S,~l() Cri."itov.1u, ::! l S, Ct.•1-..:rn. ltapil:r1~~Cc.
CF.P 6Z.7-Hl.ü00.Td. 0'<X:8ílj3·B ! 12 !f1. Fax :\4311306. CNP! 07.387.509/(HlO l-88
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6.2.23 Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem
leiloados.
6.2.24 Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo
deverá transferir a titularidade da documenta~·ão para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias
da data informada no documento de transferência, cumprindo se necessário, as exigências legais
do DETRAN.
6.2.25 Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na
divulgação (propaganda), como. prindpalmcntc. na tarefa de identificar possíveis interessados,
independente do valor e da liquidez dos mesmos.
6.2.26 Quando se tratar de venda de veículo automotor, acompanhar para que o arrematante
venha a transferir a titularidade do documento para si, no prazo de 30 (trinta) dias da data
informada no documento de transferência, cumprindo assim as exigências do DETRAN.
6.2.27 Providenciar a descaracterização dos veículos desta Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce
arrematados.
ITAPIÚ:t\'A-CE, 08 de Maio dt: 2018 .
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Da: Secretaria De Administração.
Para: Assessoria de Contabilidade
Assunto: Solicitação de Declaração de Impacto Orçamentário-Financeiro

ltapiúna-CE, 08 de Maio de 2018.
Senhor,

Por meio deste requeremos DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, para fins
de abertura de procedimento administrativo, cujo objeto é CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS

PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO OE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência em anexo,
solicitamos que seja confirmada a existência de saldo orçamentário, que informe o elemento de despesa para
empenho e qual a fonte dos recursos.
Informamos ainda que o LEILOEIRO receberá o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da
venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do Leilão.
Atenciosamente,
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DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Do: Setor de Contabilidade

·~.

Em atendimento à solicitação feita pela Secretária Municipal de Administração, e
para cumprimento ao disposto no art. 14. caput, da Lei Nº. 8.666/93; art. 16 da Lei
Complementar Nº. 101/2000 e Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF vimos informar a V.
Sa. que há estimativa de IMPACTO ORÇAMENTAR/O-FINANCEIRO, para a
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
DESTINADOS A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA. Estando o processo em compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária
Anual - LOA, com o Plano Plurianual - PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Informamos ainda que as despesas decorrentes da futura contratação deverão ficar
por conta da classificação orçamentária prevista no manual com a seguinte dotação:
Dotação Orçamentária:

ITAPIÚNA-CE, 08 de Maio de 2018.

Atenciosamente.

,,.,.,/
CONASP
ContabiHãáde. Assessoria E Processamento S/S Ltda.
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AUTUAÇÃO

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE
LEILÕES DESTI~ADOS À ALIE!'iAÇ.Á.O DE BE~S MÓVEIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPJ(JNA DO ESTADO DO CEARÁ.

AliTUAÇ..\O

Hoje. nesta cidade. na sala da Comissão de Licitação, autuo o processo que adiante se vê, do que, para
constar. lavrei este tcm:o.

ITAPIÚNA-C E. 09 de Maio de 2018.

MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

.-\v. Sjo (:rh:ó:.·.~ln, ~ 1.3, C:1..•11ti l,, ltapil.:na·Ce,
CEP 6.::.7 W.OOll,Tel i•xx1.SH )343 J Li Ui, F.1\ 3431 i30(i. c;Pj 07.l87.509/(Hl01-8b

PREFEnuRA MUNIOPAL DE ITAPIÚNA
GABINm DO PREFETO
JUNTOS PODEMOS MAIS
Av. Slo Crilt6vlo, 215, Centro, ltlpk\m-cE. CEP 62.740.000
Tel. Oxx
34311210, 34311306, www.lmpiuna.ce.gow.br
Faeeboolc.com/dariocolltaoprefeito,CNPJ 07.387.509/0001-88
E-m1il: gabinete.itapiunaOyahoo.com

<•>

PORTARIA NO 003.01/2018-1
DISPOE
SOBRE
NOMEAÇÃO
DOS
INTEGRANTES DA COMISSÃO PERMANENTE
De LICITAÇÃO - CPL DO MUNICIPIO DE
ITAPtÚNA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que lhe atribui a Lei Or~ntc&-do Município,
:·ç:i: f:!'"; '~: q ~.

ri}lJ\JiG~fi~\L º~

rr L;.

'',.'

RESOLVE:

Art. 2° A CPL do Município de ltapiúna será composta da seguinte formação:

1- PRESIDENTE: MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS;
11- MEMBROS: ANTONIO ALTEMAR BEZERRA E TIAGO DA SILVA PEREIRA

Art. 3° Está portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as
disposições em contrário.
Afixe, Divulgue-se, Publique-se:

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 02 de Janeiro de 2018.

FRANCI

()J-J~~
co'e~o
ARIO D OLIVEIRA

R FEITO MU

IPAL

Município dt ltapiúna-Ct. Criado tm 20/05/19!1í7, Lri Estadual nº 3.599/~7 t instalado em 13/06/19!7
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DESPACHO

Á ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE lT APIÚNA

Senhor Assessor.

.~,

Encaminhamos a V. Sa. o Processo n" 05.09.01/2018-CHP, cujo objeto é a
CREDE~CIAMENTO DE LEILOEIROS OFICL.\IS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BE~S .MÓVElS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA DO ESTADO DO CEARÁ, para C:\ame e aprovação das minutas do Edital e seus Anexos
nos tcm10s da Lei n\! S.666í93 e suas alterações posteriores.

ITAPIÜNA -CE, 09 de Maio de 2018.
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MARIA EDCARLA FRElTAS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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MINUTA DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N2 CHP 05.09.01/2018
~EÇÃO 1- DO PREÂMBUL_O_ _ __

,-,,

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, através da Comissão Permanente de
Licitação, devidamente nomeada pela Portaria N!! 016/2018 de 02 de janeiro de 2018 no uso de
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
CHAMADA PUBLICA para CREDENCIAMENTO de licitantes para contratação de Leiloeiro para a
prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da Prefeitura
Municipal de ITAPIÚNA-CE, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, mediante as condições
estabelecidas no presente instrumento convocatórias e seus anexos, que se subordinam à
Constituição Federal de 1988; Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações; pela Lei nº 8.934/94;
pelos Decretos Federais nº 21.981/32 e 1.800/96; pela Instrução Normativa n 2 113 de 28 de
abril de 2010, expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio {ONRC);
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

DA SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO DA ABERTURA DO CREDENCIAMENTO
RECEBIMENTO

Até o dia XX de XXXXXXXX de 2018 até às XXhXXmin

ABERTURA

Dia XX de XXXXXXXX de 2018 até às XXhXXmín

LOCAL:

Ai enida São Cristóvão, n9 215 - CEP: 62.740.000 ·Centro - /tapiúna - Ceará
Fone: Oxx(88)34311210
e-mail: cnlitaQiuna@outlogk.çom
1

1.2. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido no setor "Licitações" do endereço acima
solicitado junto à Comissão de Licitações, na sala de Licitações.
1.3. Se no dia acima agendado para encerramento do recebimento e abertura da sessão não
houver expediente no órgão, a abertura dos envelopes referentes a este Credenciamento serão
realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce que se
seguir.
1.4. As decisões da comissão permanente de licitações serão comunicadas mediante publicação
em jornal de grande circulação e/ou no Diário Oficial do Estado, pelo menos por Ol{um) dia,
salvo com referência àquelas que lavrada sem Ata, puderem ser feitas diretamente aos
representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda. por intermédio de Ofício,
desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a) Julgamento deste Credenciamento;
b) Recurso porventura interposto.
1.4.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos
relacionados a este, será divulgado mediante publicação de notas em jornais de grande
circulação e/ou no DOE-Diário Oficial do Estado, ficando as lícitantes interessadas obrigadas
a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela CPL/Prefeítura Municipal De
ltapiúna.

SEÇÃO li - DO OBJETO
2.1. Con~titui objeto du presente Edital o Credenciamento de licitantes para contratação de

leiloeiro para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da
Prefeitura Municipal de ITAPIÚNA-CE, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, recebidos a
qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios,
termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, pela Constituição Federal de
1988; Lei Federal n•! 8.666/93, e suas alterações; pela Lei n2 8.934/94; pelos Decretos Federais
nQ 21.981/32 e 1.800/96; pela Instrução Normativa nº 113 de 28 de abril de 2010, expedida pelo
,\\'. S<io
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Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC); e no que couber pelas demais normas
que disciplinam a matéria; bem como pelas especificações estabelecidas no Termo de Referência,
documento que constítui o Anexo I deste Edital.
SEÇÃO III· DA JUSTIFICATIVA
3.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.2.1. A escolha dos Leiloeiros Oficiais através do procedimento de CREDENCIAMENTO é
fundamental para que a Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce, possa realizar o Leilão de bens
móveis.
3.2.2. A contratação de leiloeiro enquadra-se em hipótese de lnexigibilidade de Licitação, prevista
no artigo 25 da Lei 8.666/93, por se caracterizar pela ausência de competição, impossibilitando,
assim. a abertura de certame licitatório. No caso em questão, em tese, todos os leiloeiros
matriculados no Estado podem oferecer o serviço, porém. é impossível para a administração
escolher a proposta mais vantajosa, uma vez que a taxa de comissão dos contratados é fixa,
estabelecida pelo Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932.
3.2.3. !\lesse sentido, o CREDENCIAMENTO. para posterior sorteio entre os leiloeiros, torna-se a
alternativa mais viá\'el para que sejam cumpridos os princípios da isonomia, da igualdade e da
impessoalidade.
SEÇÃO IV-DO TERMO DE REFERÊNCIA
4.1. O Tenno de Referência foi elaborado pela Secretaria de Administração deste Município,

devidamente assinado pelo seu Secretário conforme anexo 1 do presente Processo nQ. CHP
05.09.01/2018, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório.
SEÇÃO V-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar deste Credenciamento os leiloeiros, na condição de pessoas físicas ou
jurídicas devidamente inscritas na Junta Comercial do Estado do Ceará, de acordo com o art. 3º da
IN DNRC nº 110/2009, e que atenderem a todas as exigências do Edital e seus Anexos.
5.2. O credenciamento vigerá por até 31 de dezembro de 2018, contados da data da homologação
da inscrição no cadastro da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
5.3. Os Leiloeiros que tiverem a inscriçi10 homologada pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce
serão cadastrados e ordenados mediante sorteio público a ser realizado pela Comissão de Leilão
no setor de Licitações desta Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
5.4. O cadastro será realizado de forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodízio dos
leiloeiros, e será rigorosamente seguido, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro
sorteado.
5.5. O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou que estiver impedido pela Junta Comercial do Estado
do Ceará de realizar leilões. perderá a vez, situação em que será chamado o próximo da ordem de
designação.
5.6. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será ocupada pelo próximo na ordem
de classificação, reordenando os demais.
5.7. Pela prestação de serviços, o LEILOEIHO receberá o percentual de 10% (dez por cento) sobre
o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão.
5.8. Não cabe a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO para recebêla.
5.9. Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou ainda,
no caso de o leilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será devolvida ao
arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte desta
Prefeitura Municipal Ue Jtapiúna-Cc.
5.10.1. Caso a efetivação da arrematação, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo legal,
não se realize por culpa exclusiva da Prefeitura Municipal De Jtapíúna-Ce, a comissão deverá ser

CFf'

i;~.:

. .;v. S~o \:nsr/)·..:;tti, ~ 1S, Centni, h.tp1ún.t~Ce.
;n.oon.Tt'Í. ílxx(1\H)3.f3 l 12 l0. Fa.:< J.;J ! U06, C~PJ ()7.3H7.509í0001 ·flH

ESTADO DO CEARÁ
l'l<EFISI UI<;\ Mll:\ICIPAL DE ITAPIÚ:-.IA

devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este "direito ao ressarcimento do respectivo
valor", a ser efetuado pela Prefeitura Municipal De Itapíúna-Ce.
5.10.2. Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal De
ltapiúna-Ce efetuará o ressarcimento referente ao valor líquido apurado pelo LEILOEIRO,
creditando-se em sua conta corrente.
5.10.3. O LEILOEIRO renuncia expressamente a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce do
pagamento da comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 12 de fevereiro de
1933, bem corno todas as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, etc. recebendo somente
a comissão de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante.
5.10.4. O LEILOEIRO será o responsável pelo recoihimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas. prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas
que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.

SEÇÃO VI-DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
6.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o prazo legal não serão aceitas
alegações de desconhecimento.
6.2. Nos termos do art. 41, §1º e 2º da Lei nu 8.666/93, até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para
a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa ao processo de credenciamento dos
Licitantes interessados, qualquer cidadão, com plena capacidade civil, é parte legítima para
impugnar este edital, devendo a Administração processar e responder à impugnação em até
3(três) dias úteis.
6.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital os Licitantes que não o fizer até o
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
6.4. Os pedidos de esclarecimento ou impugnações deverão ser protocolados, junto a Comissão de
Licitação Municipal de IT APIÚNA. Protocolado diretamente à CPL e atender às seguintes
exigências:
6.4.1. Documento elaborado em duas vias, ambas rubricadas em todas às folhas, e assinadas na
última;
6.4.2. Alegações fundamentadas, e se for o caso, pedido instruído com documentação/provas
que se fizerem necessário;
6.4.3. Se interposta por pessoa física, a petição deverá ser acompanhada de cópia xerográfica do
documento de identidade de seu signatário;
6.4.4. Se apresentada por pessoa jurídica, deverá conter a devida qualificação da pessoa jurídica
(nome/CNPJ/endereço/telefone) e a identificação/correlação de que interpôs o pedido pela
empresa;
6.4.5. A Comissão Permanente de Licitaç<io decidirá sobre o pedido interposto no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, contados da sua protocolização, apoiado se necessário pelo Setor
solicitante, pe!a Assessoria Jurídica, contábil da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce. e/ou
outros, conforme o caso.
6.4.6. A falta de pedido de esclarecimento ou a não impugnação aos termos deste edital de
Credenciamento. na forma e prazo definidos, acarretará a decadência do direito de arguir as
regras do certame.
6.4.7. Não serão aceitos esclarecimentos ou impugnações protocolizadas fora do prazo e/ou em
lugar diverso do mencionado neste Edital;

SEÇÃO Vil· DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
7.1. Todos os documentos entregues mediante fotocópia deverão estar obrigatoriamente
autenticados em cartório competente e não poderão ser apresentados através de processo de
fac-símile.
7.2. Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou documentos de que trata esta Sessão.
7.3. Os Licitantes interessados deverão entregar a documentação exigida no subitem 7.4 e
seguinte, até a data. hora e local indicados para realização da Sessão de Recebimento e
Julgamento deste Credenciamento, indicando na parte externa e frontal a seguinte identificação:
Av s:w Cr'htó'.·.1,,, 21 '.'1. (,•1;trn. lt.1piimJ·Ct!.
CE!' ii2.7·l0 0(1ll,T1·I Ü\\(l\H 1l4!11.~ 1O, F.1x 3·+:l l l 31l6, C:-< PI 07.3B'l.509/00lll·88

ES'I ADO l>O CEARA
PRHEl'l !l~i\ MLJNICIPAL Df. ITAPllJl\A

1 - Envelope contendo os Documentos de Habilitação

7.4. A documentação exigida para habilitação do Licitante de que trata o subítem anterior é a
seguinte;
7.4.1. Cédula de Identidade;

i.4.2. PrO\:a de matrícula na Junta Comercial do Estado do Ceará e situação de regularidade para
o exercício da profissão, nos termos do Decreto Federal número 21.981, de 19/10/1932, e da
Instrução Normativa número 113 de 28/04/2010, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro do Comércio (DNRC);
7.4.3. Certidões Negativas, ou Positivas com efeito negativa, dos distribuidores e das Varas Cíveis
e Cnminais das Justiças Federal, Estadual, Eleitoral e Militar dos lugares onde tenha residido nos
últimos 5 (cinco) anos;
7.4.4. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda;

7.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do local onde
esteja registrada a matrícula do Licitante/Leiloeiro na formada lei;
7.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal deverá feita através da Certidão de
regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND),
emitidas pela ReccitJ Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2

de outubro àe 2014;
7.4.7. Prova de Regularidade para como FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, com seu

prazo de validade em vigor na data da abertura do julgamento, podendo a Comissão, a seu
critério, consultar o cadastro da CEF;
7.4.8. Atestado (s) de Capacidade Técnica emitida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público
ou privado que comprove(m) ter o requerente executado de forma satisfatória leilão (ões) de
bem (ns) móveis (materiais, veículos, equipamentos, etc.);
7.4.9. Declaração de que não se encontra declarada inidôneo para licitar ou contratar com órgãos
da Adminístraç5o Pública Federal, Estadual. Municipal e do Distrito Federal; e, inexiste fato
superveniente impeditivo de sua habílitdçào, em cumprimento do disposto no art. 32, §2 11 da Lei
nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo Ili deste Edital;
7.4.10. Declaração da licitante de que não possui, cm seu quadro de pessoal, empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital;

7.4.11. Declaração de que está em situação regular para o exercício da profissão, conforme
mode!o constante no Anexo V;
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7.4.12. Declaração de que não é Servidor. e não tem parentes com até o segundo grau com
servidores da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, conforme modelo do Anexo VI.

OBSERVAÇÃO;
A Comissão Permanente de Licitação, sempre quando necessário, efetuará consulta ao site da
Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da licitante no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/-CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF n 2
200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos apresentados
extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, p;Jra fins de habilitação.
b) Todos os documentos exigidos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua português efetuada por Tradutor Juramentado e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos;
c) Documentos de procedência estrangeira. mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consulJrizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos;
7.4.13. As certidões 4ue não declararem expressamente o período de validade, para os fins deste
credenciamento, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data
fim prevista para o recebimento dos envelopes.

SEÇÃO VIII-DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

..·~

8.1. A sessão para a abertura do envelope e respectivo julgamento, será públíca e iniciada na data
e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital. e será dirigida pelo Presidente da
Comissão de Licitação, sendo realizada de acordo mm o que prescreve o presente Edital e as leis
referendadas na Seção 1.
8.3. Após a data e hora para enceramento do recebimento dos envelopes dos licitantes, não mais
serão admitidos novos proponentes, dando-se início a abertura dos envelopes apresentados pelos
proponentes.
8.4. A Comissão ahrirá os envelopes lacrados referidos na Seção VII, e após verificados seus
conteúdos, serão rubricados por todos os presentes.
8.5. Após a rubrica a Comissão efetuará a análise da documentação apresentada nos termos deste
Edital e da legislação que disciplina a matéria, cujo resultado, proferido após as diligências
eventualmente necess<1rias, será registrado na Ata.
8.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a Sessão para posterior análise da
documentação e julgamento dos pedidos de credenciamento, à vista do volume de pedidos de
credenciamento. designando na Sessão, dc\'idamente lavrada em Ata, uma nova data e hora para
continuidade dos trabalhos.

8.7. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA SEÇÃO VII;
8.7.1. Será desclassífkado do credenciamento o Licitante que deixar de apresentar a
documentação na forma e prazos previstos neste Edital;
8.7.2. O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital. e será
considerado habilitado o Licitante que apresentar o Requerimento, as Declarações, e a
Documcnta~·ão necessária à habilitação constante na Seção VII. dentro do prazo de validade, em
cópia autenticada por cartório competente, ou em originais.
8.7.3. Será considerado inabilitado o Licitante que deixar de aprc~entar a documentação solicitada,
apresentá-la com vícios /defeitos. contrariar qualquer exigência contida neste Edital. ou cujos
documentos estiver em com prazo(s) de validade expirada(s).
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8.7.4. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a
idoneidade do documento, ou não impeça o seu entendimento.
8.7.S. Será lavrada Ata que conterá o registro das principais ocorrências da Sessão.
8.7.6. A Comissão Permanente de Licitação, após análise da documentação dos participantes e
veríficada a sua regularidade, procederá à convocação dos Licitantes habilitados para a realização
do sorteio destinado à elaboração do rol de credenciados, sendo que a relação numerada
obedecerá
ao
critério
de
ordem
de
sorteio.
8.7.7. A relação numerada de Licitantes credenciados será utilizada de forma a se estabelecer a
ordem de designação e o rodízio dos mesmos, e será rigorosamente seguida, mantendo-se a
sequência, a começar pelo primeiro sorteado.
8.7.8. O licitante que rejeitar a designação, ou tiver sido suspenso/impedido de realizar leilões.
perderá a sua vez, situação em que será chamado o próximo na ordem de classificação.
8.7.9. Havendo descredenciamento de Licitante. sua posição será ocupada pelo próximo na ordem
de classificação. reordenando os demais.
SEÇÃO IX-DOS RECURSOS

9.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, de inabilitação do participante ou de
elaboração da lista dos credenciados caberá recurso a ser interposto no prazo de OS (cinco) dias,
contados da sessão pública de sorteio e lavratura da ata, nos termos do art. 109 da Lei n2 8.666/93.
9.2. O recurso será dirigido a Presidente da CPL, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
S(cinco) dias úteis, ou, nE.•sse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de S(cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso.
9.3. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que, se desejarem, poderão
apresentar impugná-lo no prazo de 5( cinco) dias úteis.
9.4. Durante o prazo previsto pura interposição dos recursos, a CPL abrirá vista de todo o processo
aos interessados. facultado a extração de cópia a expensas dos licitantes.
9.5. Decorrido o prazo recursai ou após a decisão dos recursos eventualmente interpostos, a
relação numerada dos licitantes credenciados, respeitando a ordem de classificação por sorteio,
será homologada pela Autoridade competente e publicada em jornal de grande circulação e/ou no
DOE-Diário Oficial do Estado do Ceará.
SEÇÃO X- DO CONTRATO

10.1. Concluído e homologado o credenciamento, os licitantes credenciados, obedecida a ordem de
classificação, de acordo com a oportunidade e conveniência da Prefeitura Municipal De ltapiúnaCe, serão convocados para celebrar o Contrato de Prestação de serviços, conforme Minuta
constante no Anexo VII deste Edital.
l 0.2. O Licitante credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato de Prestação
de Serviços no prazo máximo de OS(cinco) dias liteis, contados do recebimento da comunicação
para tal. através de FAX, correio eletrônico ou notificação pessoal.
l 0.3. Quando o Licitante credenciado convocado para celebrar o Contrato não comparecer no
prazo determinado, será convocado o próximo credenciado seguinte constante da lista resultante
deste procedimento.
10.4. A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que ensejará
seu imediato cancelamento e o chamamento de outro Licitante na ordem de classificação, sempre
juízo da Contratante.
10.S. Se entre a dara da apresentação da documentação completa e a data prevista para a
assinatura do Contrato decorrer lapso superior a 90 (noventa) dias, o Licitante deverá, para
assinatura do referido instrumento, declarar que mantém as mesmas condições exígidas para o
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Credenciamento e Apresentar, se for o caso, nova documentação para substituir aquela que
porventura estiver com prazo de validade expirado.

SEÇÃO XI-DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
11.l Pela prestação de serviços, o LEILOEIRO receberá o percentual de 10% (dez por cento) sobre
o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão.
11.2 Não cabe a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO para recebêla.
11.3 Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou
ainda, no caso de o :eilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será
devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie
por parte desta Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
11.4 Caso a efetivação da arrematação, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo legal, não
se realize por culpa exclusiva da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, a comissão deverá ser
devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este "direito ao ressarcimento do respectivo
valor", a ser efetuado pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
11.5 Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal De ltapiúna·
Ce efetuará o ressarcimento referente ao valor líquido apurado pelo LEILOEIRO, creditando-se em
sua conta corrente.
11.6 O LEILOEIRO renuncia expressamente a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce do pagamento
da comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1933. bem
como todas as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, etc. recebendo somente a comissão
de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante.
11.7 O LEILOEIRO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas
que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.
SEÇÃO XII - DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE PAGAMENTO DE REPASSE DO VALOR
ARREMATADO E DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.
12.1. Os bens serão vendidos somente à vista, nas condições fixadas no regulamento do leilão. O
leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do
bem arrematado, conforme especificado abaixo:
12.3. No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução ao
leiloeiro, sendo:
12.4. Um cheque, correspondente a 15% (quinze por cento do valor) do lance vencedor, a título de
sinal.
12.5. O outro cheque, correspondendo a 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor, a título
de comissão ao leiloeiro oficial.
12.6. Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou
transferência eletrônica (TEO ou DOC), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o VALOR DE 10%
(DEZ POR CENTO) do lance em <.:anta informada pelo leiloeiro A TÍTULO DE COMISSÃO, em conta
mantida pelo leiloeiro, por meio de depósitos identificados.
12.7. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, após
confirmação dos pagamentos. proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução.
12.8. Se transcorrido o prazo de 4B horas e os depósitos não forem efetivado pelo arrematante,
este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em
caução terão a seguinte destinação:
12.9. Cheque no valor de 15% (quinze por canto) do valor do lance vencedor: será recolhido ao
Contratante a título de multa;
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12.10. Cheque no valor de 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão do leiloeiro.
12.10.l. O leiloeiro deverá recolher ao Contratante, até o 10 2 (décimo) dia subsequente à
realização do leilão, o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada pelo
Contratante, acompanhado de relatório analítico de prestação de contas, cópias das notas de
venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade do Contratante e
demais documentos previstos em lei.
12.10.2. O Contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comprovar o depósito em
conta do valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem como liberar os documentos finais de
transferência dos bens móveis arrematados. Neste caso, será de competência do leiloeiro o
repasse de tais documentos ao arrematante bem como a liberação dos bens móveis.
12.10.3. A comissão paga pelo(s) arrematante(s) deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de
02 (dois) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, na hipótese em que, por decisão
judicial ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilão.
SEÇÃO XIII· OBRIGAÇÕES DAS PARTES
13.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JTAPIÚNA-CE:
13.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente identificados,
aos locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados;
13.1.2. Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes à regular execução de cada
evento.
13.1.3. Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informações necessários à adequada instrução
da sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências.
13.1,4, Supervisionar. acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados.
13.1.5. Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução do serviço prestado.
13.1.6. Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão.
13.1.7. Aprovar a avaliação dos bens realizada pelo leiloeiro.
13.1.8. Arcar com as despesas previstas no § 2º do art 42 do Decreto 21.981/32 referente às
publicações previstas na Lei 8.666/93.
13.1.9. Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veículo automotor, a documentação
respectiva.
SEÇÃO XIV· CONSTITUI OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO
14.1. Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da Prefeitura
Municipal De ltapiúna-Ce, dentro das normas do Termo de Credenciamento no local acordado
pelas partes, dos bens constantes no Edital de Leilão.
14.2. Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias
do leiloeiro Oficial. todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e
responsabilidade do mesmo.
14.3. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal De
ltapiüna-Ce, de acordo com o especificado neste Termo, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em
contrato.
14.4. Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por prepostos
tcrceirizados ou mandatários.
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14.5. A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o
contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades
competentes e das àisposições h•gais vigentes.
14.6. Elaborar laudo de avaliação contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do prazo
acordado com a Comissão de Leilão.
14.7. Identificar e selecionar os bens. organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilão,
bem como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante.
14.8. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações. documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua
responsabilidade, de que venham a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser
confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste contrato.
14.9. Não se pronunciar cm nome da Prefeitura ~unicipal De ltapiúna-Ce a órgãos de imprensa,
sobre quaisquer assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos
e/ou expedientes confiados.
14.10. Realizar leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas aprazadas
em conjunto.
14.l 1. Dar ciência a Prefeitura Municipal De ltapiüna-Ce, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
14.12. Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce crr. até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem
sob responsabilidade do LEILOEIRO.
14.13. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce
cujas reclamações obriga-se a atender prontamente.
14.14. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, no tocante
à execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato.
14.15. Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem,
valor de arrecadação. valor arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante,
quantidade de lotes arrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em
condicional, se houver.
14.16. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à
realização dos Leilões, dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15
(quinze) dias antes da realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de
mão-de-obra; segurança para o evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas de
divulgação do leilão. Executam-se deste rol as despesas de responsabilidade do Contratante
previstas em lei, especialmente as previstas no art. 42. §2º do art. 42 do Decreto 21.981/32.
14.17. Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto n2 21.981/32, conforme
exposto no §22 do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a comissão pelos serviços
prestados deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, na proporção de 10% (dez por
cento) do valor da arrematação, não sendo devido ao Contratante qualquer pagamento pelos
serviços realizados.
14.18. Não utilizar o nome da Prefoitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou sua qualidade de
credenciado deste, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc., com exceção da divulgação do evento
específico.
14.19. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório (art
55, XIII, da Lei nº 8.666/93).
14.20. Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou a
terceiros, ainda que culposo. praticado por seus prepostos. não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
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14.21. Responder perante Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce por qualquer tipo de autuação ou
ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de
trabalho de seus prepostos, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
eximindo a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
14.22. Realizar o leilão através de projeção, com demonstração de fotografias dos bens.
14.23. Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem
leiloados.
14.24. Orientar o arrematante. quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo
deverá transferir a titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias
da data informada no documento de transferência. cumprindo se necessário, as exigências legais
do DETRAN.
14.25. Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na
divulgação (propaganda). como, principalmente, na tarefa de identificar possíveis interessados,
independente do valor e da liquidez dos mesmos.
14.26. Quando se tratar de venda de veículo automotor. acompanhar para que o arrematante
venha a transferir a titularidade do documento para si, no prazo de 30 (trinta) dias da data
informada no documento de transferência, cumprindo assim as exigências do DETRAN.
14.27. Providenciar a descaracterização dos veículos desta Prefeitura Municipal De ltapíúna-Ce
arrematados.
SEÇÃO XV- DO PRAZO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. DO PRAZO
15.1.1. O Credenciamento terá vigência de até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado
de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
15.1.2. O prazo de vigência do Contrato iniciará no ato de sua assinatura e vigorará até a efetiva
prestação de contas referentes do leilão.
15.2. DA FISCALIZAÇÃO
15.2.1. A fiscalização da execução do presente Credenciamento, bem como do Contrato deste
decorrente, ficará a cargo da Coordenadoria de Manutenção da Prefeitura Municipal de ITAPIÚNA.
SEÇÃO XVI- DAS SANÇÕES
16.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantida a defesa
prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, sendo-lhe
franqueado vista ao processo.
16.2. Por infração as normas legais e de credenciamento. obedecido ao artigo 109 da Lei n 2
8.666/93, e demais normas aplicáveis, será cancelado o credenciamento nos seguintes casos:
16.2.1. Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão;
16.2.2. Rescisão contratual a que tenha dado causa;
16.2.3. Omissão de informações, ou a prestação de informações inverídicas;
16.2.4. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
16.2.5. Demais hipôteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, neste contrato, no
Decreto nº 21.981/32, e na legislação que disciplina a matéria.
16.3. A recusa do Licitante credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento, dentro do
prazo estabelecido neste Edital. bem como o atraso e/ou sua ínexecução total ou parcial,
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes
sanções:
16.3.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
16.3.2. Multa, moratória ou indenizatória. nos seguintes percentuais:
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16.3.2.1.-0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. até o trigésimo dia, sobre o valor total da
avaliação
dos
ben!'.i
a
serem
leiloados:
16.3.2.2.-10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Prefeitura Municipal De
ltapiúna-Ce, destinados a leilão, no caso de:
a) Recusa injustificada em executar o objeto;
b) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
e) Desatender às determinações da fiscalização;
16.3.2.3. 10% (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 superiora 30 (trinta) dias na execução dos serviços
contratados;
b) Praticar, por ação ou omissão. qualquer ato que por imprudência, negligência, impericia, dolo ou
má-fé venha causar dano a Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce 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 nonnas previstas no edital e seus anexos;
e) Descumprir cláusulas contratuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras
sanções.
16.4. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão.
16.5. Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á concedido o
prazo de S (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 Municipal, podendo, ainda, a Administração
proceder à cobrança judicial da multa.
16.6. As multas previstas neste subitern não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e contratado
da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
Administração.
16.7. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal de
ltapiúna-Ceará.
16.8. 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 superiora S(cinco) anos.
16.9. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização à
contratante por perdas e danos.
16.10. 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.
16.1 l. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força
maior
ou
caso
fortuito.
16.12. 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.
16.13. A advertência e a multa serão aplicadas pela Autoridade Superior desta Prefeitura
Municipal De ltapiúna-Ce, mediante proposta do responsável pela fiscalização e acompanhamento
da execução do Contrato.
16.14. A imposição das sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade são de
competência da Administração Municipal de ITAPIÚNA. CE, facultada a ampla defesa no respectivo
processo, no prazo de lO(dez) dias contados da abertura de vista.
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16.15. Se o Leiloeiro Oficial contratado ínadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte,
a Administração comunicará à Junta Comercial do Estado do Ceará, para as medidas de sua
competência, sempre juízo da aplicação das sanções previstas no edital. no contrato, e das demais
cominações legais.

·~

SEÇÃO XVll· DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital
e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
17.2. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso. subjetivo ou reservado
que possa, ainda que indiretamente, elídir o princípio da igualdade entre os licitantes.
17 .3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse da Prefeitura Municipal de
ltapiúna, relevar omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde
que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
17.4. As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Administração, nos casos de
força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa o
licitante vencedor.
17.5. Não serão aceitas propostas remetidas via Correio, fax ou e-mail.
17.6-É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste processo.
17.7. 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 subsequentes aos ora fixados.
17.8. São partes integrantes deste Edital:

Anexo 1-Termo de Referência
Anexo li- Requerimento de participação no Credenciamento
Anexo Ili- Declaração de que não se encontra declarada inídônca
Anexo IV- Declaração nos termos do art.7Y, incisoXXXlll da CF.
Anexo V· Declaraç<'io de que está em situação regular para o exercício da profissão
Anexo VI· Declaração de que não é Servidor. e não tem parentesco até o segundo grau com
servidores da Prefeitura Municipal De ltapiíma-Ce
Anexo VII-Minuta de Contrato de Credenciamento
17.9. A Prefeitura Municipal de ltapiúna reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a
presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade. de ofício
ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo as
licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei.
17.10. Os casos omíssos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de ltapiúna de acordo como que reza a legislação afeta ao presente objeto.
17.11. É competente o Foro desta Cidade para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente
licitação.
ITAPJÚNA-CE, XX de XXXXXXXXXXXXXXXXXX de 2018.

MARIA EDCAKLA FREITAS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA.

.-,,~

1.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1.1 A escolha dos Leiloeiros Oficiais através do procedimento de CREDENCIAMENTO é
fundamental para que a Prefeitura Municipal de ltapiúna-possa realizar o Leilão de bens móveis.
1.2 A contratação de leiloeiro enquadra-se em hipótese de lnexigibilidade de Licitação, prevista no
artigo 25 da Lei 8.666/93, por se caracterizar pela ausência de competição, impossibilitando,
assim, a abertura de certame licitatório. No caso em questão, em tese, todos os leiloeiros
matriculados no Estado podem oferecer o serviço, porém, é impossível para a administração
escolher a proposta mais vantajosa. uma vez que a taxa de comissão dos contratados é fixa,
estabelecida pelo Decreto Federal nQ 21.981, de 19 de outubro de 1932.
1.3 Nesse sentido, o CREDENCIAMENTO, para posterior sorteio entre os leiloeiros, torna-se a
alternativa mais viável para que sejam cumpridos os princípios da isonomia, da igualdade e da
impessoalidade.
2. OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de licitantes para contratação de
leiioeiro para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da
Prefeitura Munícipal de Itapiúna-Ce, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, recebidos a
qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios,
termos e condi~·ões estabelecidas neste instrumento e seus anexos, a saber:
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Poderão participar deste Credenciamento os leiloeiros, na condição de pessoas físicas ou
jurídicas devidamente inscritas na Junta Comercial do Estado do Ceará, de acordo com o art 3!! da
IN DNRC 11 2 110/2009, e que atenderem a todas as exigências do Edital e seus Anexos.
3.1.l O credenciamento vígerá por até 31 de dezembro de 2018, contados da data da
homologação da inscrição no cadastro da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
3.2 Os Leiloeiros que tiverem a inscrição homologada pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce
serão cadastrados e ordenados mediante sorteio público a ser realizado pela Comissão de Leilão no
auditório desta Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
3.3 O cadastro será realizado de forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodízio dos
leiloeiros, e será rigorosamente seguido, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro
sorteado.
3.4 O Leiloeiro que rejeítar a designação, ou que estiver impedido pela Junta Comercial do Estado
do Ceará de realizar leilões, perderá a vez, situação em que será chamado o próximo da ordem de
designação.
3.5 Havendo descredenciamento de Leiloeiro. sua posição será ocupada pelo próximo na ordem
de classificação, reordenando os demais.
3.6 Pela prestação de serviços, o LEILOEIRO receberá o percentual de 10% (dez por cento) sobre
o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão.
3.7 Não cabe a Prefeitura Municipal De Itapíúna-Ce qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO para recebêla.
3.8 Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou ainda,
no caso de o leilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será devolvida ao
arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte desta
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
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3.9 Caso a efetivação da arrematação, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo legal. não
se realize por culpa exclusiva da Prefeitura Municípal De ltapiúna-Ce, a comissão deverá ~er
devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este "direito ao ressarcimento do respectivo
valor", a ser efetuado pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
3.10 Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal De ltapiúnaCe efetuará o ressarcimento referente ao valor líquido apurado pelo LEILOEIRO, creditando-se em
sua conta corrente.
3.110 LEILOEIRO renuncia expressamente a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce do pagamento da
comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nQ 22.427 de l Qde fevereiro de 1933, bem como
todas as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, etc. recebendo somente a comissão de 10%
(dez por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante.
3.120 LEILOEIRO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas que
se façam necessárias à execução dos serviços contrdtados.

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILÃO E DA AUTORJZAÇÃO DE VENDA
4.1 Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não sendo de
responsabilidade do leiloeiro ou da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, quaisquer consertos,
reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado.
4.2 Os bens serão vendidos somente à vista nas condições fixadas no regulamento do leilão,
devendo ser observadas as condições para garantia e pagamento previstas neste edital.
4.3 Em todos os eventos, o Contratado/leiloeiro deverá dispensar igual tratamento a todos os
bens disponibilizados para a venda, tanto na divulgação (propaganda). como. principalmente, na
tarefa de identificar possíveis interessados, independente do valor e da liquidez dos mesmos.
4.4 Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste edital e no contrato de
prestação de serviços. o Contratante registrará em relatório as irregularidades porventura
encontradas, encaminhando cópia ao Contratado/leiloeiro para imediata correção das falhas
detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste edital e no próprio contrato.
4.5 Para a realização dos leilões deverão ser observadas as condições e exigências previstas na
legislação aplicável e na minuta do contrato de prestação de serviço. especialmente as obrigações
do leiloeiro.
4.6 A critério do Contratante. as avaliações dos bens móveis realizadas pelo leiloeiro deverão ser
revistas a qualquer tempo.
5. DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE PAGAMENTO DE REPASSE DO VALOR
ARREMATADO E DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.
5.1 Os bens serão vendidos somente à vista, nas condições fixadas no regulamento do leilão. O
leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do
bem arrematado, conforme especificado abaixo:
5.1.1 No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução
ao leiloeiro, sendo:
5.1.1.1 Um cheque, correspondente a 15% (quinze por cento do valor) do lance vencedor, a título
de sinal.
5.1.1.2 O outro cheque, corrt'spondcndo a 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor, a
título de comissão ao leiloeiro oficial.
5.2 Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou
transferência eletrônica (TED ou DOC), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o VALOR DE 10%
(DEZ POR CENTO) do lance em conta informada pelo leiloeiro A TÍTULO DE COMISSÃO, em conta
mantida pelo leiloeiro, por meio de depósitos identificados.
1\\". ::.üv \rh'.ü\\k . .'.l 3, Crntrn, ltaµi,·.11,1·Ce.
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5.3 Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, após
confirmação dos pagamentos. proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução.
5.4 Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivado pelo arrematante, este
será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em caução
terão a seguinte destinação:
5.4.1 Cheque no valor de 15% (quinze por canto) do valor do lance vencedor: será recolhido ao
Contratante a título de multa;
5.4.2 Cheque no valor de 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão do leiloeiro.
5.5 O leiloeiro deverá recolher ao Contratante. até o 10º (décimo) dia subsequente à realização do
leilão, o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada pelo Contratante,
acompanhado de relatório analítico ele prestação de contas, cópias das notas de
venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade do Contratante e
demais documentos previstos em lei.
5.6 O Contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comprovar o depósito em conta do
valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem como liberar os documentos finais de
transferência dos bens móveis arrematados. Neste caso, será de competência do leiloeiro o repasse
de tais documentos ao arrematante bem como a liberação dos bens móveis.
5.7 A comissão paga pelo(s) arrematante(s) deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 02
(dois) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, na hipótese em que, por decisão judicial
ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilão.
6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PARTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JTAPJÚNA-CE:
6.1.1 Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos. quando devidamente identificados,
aos locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados;
6.1.2 Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes à regular execução de cada evento.
6.1.3 Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informações necessários à adequada instrução da
sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendencias.
6.1.4 Supt>rvisionar. acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados.
6.1.S Notificar o leiloeiro, por escrito. fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execuçào do serviço prestado.
6.1.6 Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão.
6.1. 7 Aprovar a aval íaçào dos bens realizada pelo leiloeiro.
6.1.8 Arcar com as despesas previstas no § 2º do art. 42 do Decreto 21.981/32 referente às
publicações previstas na Lei 8.666/93.
6.1.9 Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veícuio automotor, a documentação respectiva.
6.2 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO:
6.2.1 Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE. dentro àas normas do Termo de Credenciamento no
local acordado pelas partes. dos bens constantes no Edital de Leilão.
6.2.2 Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias
do leiloeiro Oficial, todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e
responsabilidade do mesmo.
6.2.3 Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal De
ltapiúna-CE, de acordo com o especificado nt•ste Termo, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em
contrato.
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6.2.4 Ext•cutar os serviços por meio de pPssoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a
Prefeitura Municipal De Itapiíma-Ce, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, por quaisquer danos causados aos bens. quer sejam eles praticados por prepostos
terceírizados ou mandatários.
6.2.5 A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o
contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades
competentes e das disposições legais vigentes.
6.2.6 Elaborar laudo de avaliação contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do
prazo acordado com a Comissão de Leilão.
6.2.7 Identificar e selecionar os bens. organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilão,
bem como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante.
6.2.8 Manter, sob as penas da lei. o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade,
de que venham a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam
.
relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste contrato.
6.2.9 Não se pronunciar em nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce a órgãos de imprensa,
sobre quaisquer assuntos relativos às athiidades da mesma. bem como sobre os procedimentos
e/ou expedientes confiados.
6.2.10 Realizar leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas aprazadas
em conjunto.
.
6.2.11 Dar ciência a Prefeitura Municipal De Itapiúna·Ce, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execução dos serviços.
6.2.12 Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce em até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem
sob responsabilidade do LEILOEIRO.
6.2.13 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce
cujas reclamações obriga-se a atender prontamente.
6.2.14 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização Da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, no tocante
à execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato.
6.2.15 Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem,
valor de arrecadação. valor arremate, CPF /CNPJ do arrematante. nome do arrematante, quantidade
de lotes arrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em condicional,
se houver.
6.2.16 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à
realização dos Leilões, dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15
(quinze) dias antes da realização do lt>ilào; locação de instalações/equipamentos; contratação de
mão-de-obra; segurança p:tra o evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas de
divulgação do leilão. Executam-se deste rol as despesas de responsabilidade do Contratante
prc\istas em lei, especialmente as previstas no art. 42. §2!2 do art. 42 do Decreto 21.981/32.
6.2.17 Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto nl2 21.981/32, conforme
exposto no §2 9 do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a comissão pelos serviços prestados
deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, na proporção de 10% (dez por cento) do valor
da arrematação, não sendo devido ao Contratante qualquer pagamento pelos serviços realizados.
6.2.18 Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou sua qualidade de
credenciado deste, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em
cartões de visita, anúncios díversos, impressos, etc.. com exceção da divulgação do evento
específico.
6.2.19 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório (art
S5, XIII. da Lei nº 8.666/93).
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6.2.20 Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou a
terceiros, ainda que culposo. praticado por seus prepostos. não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce.
6.2.21 Responder perante Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce por qualquer tipo de autuação ou
a~·ão que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de
trabalho de seus prepostos, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo
a Prefeitura Municipal Oe ltapiúna-Ce de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
6.2.22 Realizar o leilão através de projeção, com demonstração de fotografias dos bens.
6.2.23 Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem
leiloados.
6.2.24 Orientar o arrematante, quando se tratar de venda ele veículo automotor, que o mesmo
deverá transferir a titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias
da data informada no documento de transferência, cumprindo se necessário, as exigências legais
do DETRAN.
6.2.25 Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na
divulgação (propaganda). como, principalmente. na tarefa de identificar possíveis interessados,
independente do valor e da liquidez dos mesmos.
6.2.26 Quando se tratar de venda de veículo automotor, acompanhar para que o arrematante
venha a transferir a titularidade do documento para si, no prazo de 30 (trinta) dias da data
informada no documento de transferência, cumprindo assim as exigências do DETRAN.
6.2.27 Providenciar a descaracterização dos veículos desta Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce
arrematados.
ltapiúna-Ce, XXXXXXXXXXX.XXXX de 2018.
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ANEXO li (MODELO)
REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Leiloeiro Oficial. portador da matrícula na JUCEC número, da cédula de
, e do CPF NI!
residente/domiciliado no município de
_ _/ _, à Rua/Avenida , Bairro__, CEP __,telefones_, email__, vem perante
esta Comissão manifestar seu interesse em realizar Leilões Oficiais destinados à alienação de bens
móveis do Prefeitura Municipal De ltapíúna-Ce.
Identidade N!!

_ _ _ _-CE,_ de _ _ de 2018.

Assinatura

ANEXO Ili
(DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA INIDÔNEA)

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA DO
ESTADO DO CEARÁ.
CREDENCIAMENTO Nfl_/2018.
Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na )UCEC número, da cédula de
Identidade número_.
e
do
CPF
número_, residente/domiciliado no
município deJ _, à Rua/ Avenida , Bairro _, CEP
DECLARA, sob as penas da Lei, que,
até a Presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não se acha
declarado inidônco ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública,
estando ciente da responsabílídade de declarar ocorrências posteriores.
_ _ _ _ -CE._ de _ _ de 2018.

Assinatura

,\v. São Cn~t0v:io, :.'.15. Centro, ltapi,in.1-Ce.
CEI' li2.7 4lJ.ll00,TPI. O<x(WlJ:{ ;3i1;;10, F,1;.; 3431J3ü6, C~t'I Oi.3H7.509/000Hi8

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPlllNA

ANEXO IV
(DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ART.72, INCISO XXXIll DA C.F.J

OBJETO: PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE
LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA DO ESTADO DO CEARA.
CREDENCIAMENTO Nº)_/2018.
_ _ _ _ _ ____,Leiloeiro Oficial. portador da matrícula na JUCEC número _. da cédula de
Identidade número_,
e
do
CPF
número___, residente/domiciliado no
DECLARA, sob as penas da Lei,em
município de_/_, à Rua/ Avenida , Bairro_, CEP
obediência ao disposto no art. 7º ,inciso XXXll! da Constituição Federal, no inciso V do art. 27 da
Lei nll 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999 que
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho no turno, insalubre ou perigoso e nem
menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiza partir dos
14 (quatorze) anos.
_ _ _ _ -CE,_ de _ _ de 2018.

Assinatura

ANEXO V
(DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO)
OBJETO: PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE
LEILÕES DESTINADOS À ALIE~AÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA DO ESTADO DO CEARA

CREDENCIAMENTO NQ_/201fl.

_.Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na JUCEC número, da cédula de Identidade número...1
e
do
CPF
número_, residente/domiciliado no município de
à
Rua/Avenida , Bairro_, CEP
DECLARA. sob as penas da Lei, que não encontra-se
destituído, suspenso, ou impedido de exercer a função de Leiloeiro Oficial, nos termos dos artigos
16 a 18 do Decreto Federal n11 21.981.de19/10/1932 e dos artigos 12a13 da Instrução Normativa
n11 113, de 28/04/2010 expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
_ _ _ _ -CE,_ de _ _ de 2018.

Assinatura
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ANEXO VI.
(DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É SERVIDOR, E NÃO TEM PARENTESCO ATÉ O SEGUNDO GRAU
COM SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA·CEJ

OBJETO! CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS O~!CIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
o~nrnAU01 Antrn~;\(AO 0[ Ugn lWVm~ DA ~Iill~li!TUM ~UNl[WAL D! ITAJIONA DO

ESTADO no CEARA.

CREDENCIAMENTO Nº_/2018.
_ _ _ _, Leiloeiro Oficial, portador
da matrícula na JUCEC número, da cédula de
Identidade número_,
e
do
CPF
número_, residente/domiciliado no município
de/_, à Rua/ Avenida , Bairro .... CEP_____. DECLARA, sob as penas da Lei, que não é Servidor
(ocupante de cargo efetivo, cargo ou função em comissão) do DETRAN/CE, e não tem parentesco
até o segundo grau com servidores da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
_ _ _ -CE,_ de _ _ de 2018.

Assinatura
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t\NBXO Yll
[UrnUT! D[ ~O~TlllTO D~ CllID["CUU{~TO)
MINUTA CONTRATO DE Nt
ENTRE SI

QUE

CELEBRAM, DE

UM

LADO A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, NESTE
ATO REPRESENTADA LEGALMENTE PELA

ncRHTAllA Dfi

EDO OUTHO ft

_ _ _ PARA OFIM QUE NELE SE DECLARA

O Município de ltapiúna-Ce, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Avenida São
Cristovão, n2 215, ltapiúna-CE. inscrita no CNPJ/MF sob o n11. 07.387.509/0001-88, através da
SECRETARIA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado pelo
respectivo Secretário o Sr. X:XXXXXXXXXXXXX,
inscrito
no
CPF Nl!
XXXXXXXXXXXXXX., neste ato denominado CO'.'lTRATANTE, e de outro lado. o leiloeiro
Oficial
inscrito na Junta comercial do Estado do Ceará JUCEC n2_ __,
estabelecida (o) (endereço completo) neste ato denominada CONTRATADA, representada por seu
leiloeiro, Senhor (nome completo), Cédula de Identidade n2 _ _ CPF n2
de acordo
com a representação legal que lhe é outorgada por procuração/Contrato social/estatuto social,
resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se às normas gerais das Leis n 2.10.520/02,
nº.8.666/93 e no que couber dos Decretos Federais nº. 3.555/2000 Decreto Federal 21.981/1932,
Instrução Normativa 113/201 O observadas às alterações posteriores introduzidas nos referidos
diplomas normativos.
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. Constituí objeto do presente Edital o Credenciamento de licitantes para contratação de
leiloeiro para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da
Prefeitura Municipal de ITAPIÚNA-CE, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, recebidos a
qualquer titulo, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios,
termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, normas gerais das Leis
n 2 .10.520/02, n2. 8.666/93 e no que couber dos Decretos Federais n2. 3.555/2000, Decreto
Federal 21.981/1932. Instrução Normativa 113/201, observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas normativos, especificações estabelecidas no Termo de
Referência, documento que constitui o Anexo 1deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
2.1. O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, recebendo, a título de
comíssão, 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 despendí<los pelo CONTRATADO para recebê-la.
2.2. ~ão será devido ao CONTRATADO nenhum outro pagamento atém da comissão referida no
item anterior.
2.3. As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por contados
Leiloeiros Oficiais credenciados.
2.4. Não cabe a Prefeitura Municipal De ltapiúna·Ce. qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devída pelos arrematantes. nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para
recebê-la.
2.5. 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 à execução dos serviços
contratados.
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CLÁUSULA TERCEIRA-DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE REPASSE DO VALOR
ARREMATADO AO DNITE DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.
3.1. Os bens serão vendidos somente à vista. nas condições fixadas no regulamento do leilão. O

leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do
bem arrematado, conforme espedf;cado abalxo:
3.1.1. No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução ao
leiloeiro, sendo:
3.1.1.1. Um cheque, correspondendo a 15 % (quinze por cento) do valor do lance vencedor, a título
de sinal;
3.1.1.2. O outro cheque, correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, a
título de comissão ao leiloeiro oficial.

lJ Ln JM ]! h6d~ apbs àlléAl;u~àb d6 léi!JA. A!ll~!M!UAf! ~&UU! flfl83fütll~ Offi OWóCiD OU
transferência eletrônica (TED ou DOCJ, o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o VALOR DE 5%

(Crnco POU ([~TO) ~6 lahc~ Mtl M~ta ;nfo~i\\~~! ~#IA l~ilMiM ATÍTULO DE COMl~SÃO. @m
conta mantida pelo leiloeiro, por meio de depósitos identificados;
3.3. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, após
confirmação dos pagamentos, proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução;
3.4. Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivados pelo arrematante,
este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em
caução terão a seguinte destinação:
li

3.4.1. Cheque no valor de 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor: será recolhido ao
Contratante a título de multa;
3.4.2. Cheque no valor de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão do leiloeiro;
3.5.0 leiloeiro deverá recolher ao Contratante, até o lOQ (décimo) dia subsequente à realização do
leilão, o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada pelo Contratante,
acompanhado de relatório analítico de prestação de contas, cópias das notas de
venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade do Contratante e
demais documentos previstos em lei;
3.6. O Contratante terão prazo de até OS (cinco) dias úteis para comprovar o depósito em conta do
valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem como liberar os documentos finais de
transferência dos bens móveis arrematados. Neste caso, será de competência do leiloeiro o repasse
de tais documentos ao a1Tematante bem como a liberação dos bens móveis.
3.7. A comissão paga pelo(s) arrematante deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 02 (dois)
dias úteis contados a partir da comunicação do fato, nas hipóteses em que, por decisão judicial ou
do Contratante, seja anulado ou revogado o leilão.

CLÁUSULA QUARTA· OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE:
4.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente identificados,
aos locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados;
4.1.2. Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes à regular execução de cada evento.
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4.1.3. Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informações necessários à adequada instrução da

. 'd ade, l'ivres ae
' desem 6araços, onus e pen dAenc1as;
sua at1v1
4.1.4. Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados;
4.1.5. Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução do serviço prestado.
1

1

4.1.6. Avaliar as instalações e aparelhamento tJcníco-operaclonal que serlo

u~;J;zadas n~ lêUlA.

4.1.7. Aprovar a avaliação dos bens realizada pelo leiloeiro.

'.l.~. ftr(ô[ [ílill ~~ ílL~~r~âJ ~írYIJ[ílJ ílíl jü2 ílO ürt1 1í ii ~ilfiW ' 1'961 (3 2 referentes às
publicações previstas na Lei 8.666/93.
4.1.9. Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veículo automotor, a documentação respectiva.
CLÁUSULA QUINTA- CONSTITUI OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO
5.1. Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, dentro das normas do Termo de Credenciamento no
local acordado pelas partes, dos bens constantes no Edital de Leilão;
5.1.1. Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias do
Leiloeiro Oficial, todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e
responsabilidade do mesmo.
5.1.2. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal De
ltapiúna-Ce, de acordo com o especificado neste Contrato, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em
contrato;
5.1.3. Executar os serviços por meio de pessoas idôneas. tecnicamente capacitadas. indenizando a
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por prepostos
terceirizados ou mandatários;
5.1.4. A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o
contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades
competentes e das disposições !egais vigentes;
5.1.5. Elaborar laudo de avaliação contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do prazo
acordado com a Comissão de Leilão;
5.1.6. Identificar e selecionar os bens. organizando os lotes. contribuindo para facilitar o leilão,
bem como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante.
5.1.7. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações. documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade,
de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam
relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste contrato;
5.1.8. Não se pronunciar em nome da Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce a órgãos de imprensa,
sobre quaisquer assuntos relatívos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos
e/ou expedientes confiados:
5.1.9. Realizar os leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas
aprazadas em conjunto.
5.1.10. Dar ciência a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce. imediatamente e por escrito, de
qualquer
anormalidade
que
verificar
na
execução
dos
serviços;
5.1.11. Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a
Prefeitura Municipal De Itapiúna·Ce em até 5(cinco) <lias úteis, caso haja falta ou dano de bem sob
responsabilidade do LEILOEIRO;
5.1.12. Prestar os esclarecimentos que forem soiicítados pela Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce
cujas reclamações obriga-se à atender prontamente;
Av.
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5.1.14. Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem,
valor de avaliação, valor de arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante,
quantidade de lotes arrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em

condicional, se houver;
5.1.15. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à
dos Leilões, dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15

realíza~ão

(quinze) dias antes da realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de
mão- de- obra; segurança para o evento. bens, valores recebidos e seguros; outras formas de
divulgação do leílão. Excetuam-se deste rol as despesas de responsabilidade do Contratante
previstas em lei, especialmente as pre...istas no art. 42, § 2º do Decreto 21.981/32;
5.1.16. Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto n2 21.981/32, conforme
exposto no §2Q do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a comissão pelos serviços prestados
deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, na proporção 5% (cinco por cento) do valor da
arrematação, não sendo devido ao Contratante qualquer pagamento pelos serviços realizados.
5.1.17. Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, ou sua qualidade de
credenciado deste, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em
cartões de visita. anúncios diversos, impressos. etc., com exceção da divulgação do evento
específico;
5.1.18. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigídas no ato convocatório (art
55, XIII, da Lei nQ 8666/9::l),
5.1.19. Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou a
terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce;
5.1.20. Responder perante a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce por qualquer tipo de autuação
ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de
trabalho de seus prepostos. mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo
a _Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
5.1.21. Realizar o leilão através de projeção. com demonstração de fotografias dos bens;
5.1.22. Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontraremos bens a serem
leiloados.
5.1.23. Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo
deverá transferir a titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias
da data informada no documento de transferência, cumprindo se necessária, as exigências legais
do DETRAN:
5.1.24. Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na
divulgação (propaganda). como, principalmente, na tarefa de identificar possíveis interessados,
independente
do
valor
e
da
liquidez
dos
mesmos.
5.1.25. Quando se tratar de venda de veículo automotor, acompanhar para que o arrematante
venha a transferir a titularidade do documento para si, no prazo de 30 (trinta) dias da data
ínformada no documento de transferência, cumprindo assim as exigências do DETRAN;
5.1.26. Providenciar a descaracterização dos veículos desta Prefeitura Municipal De Itapiúna·Ce,
arrematados;
CLÁUSULA SEXT A·DOS RECURSOS
6.1. Às PROPONENTES é assegurado o direito de petição. nos termos do art. 109 da Lei n11 •
8.666/93. e suas alterações, objetivando a defesa de seus interesses na Licitação, em requenmento
formulado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos termos da Lei;
6.2. Interposto os Recursos serão comunicados aos demais candidatos que poderão impugná-lo no
prazo de S(cinco) dias úteis:
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6.3. O Recurso será dírígido à autoridade superior, por intennédio da que praticou o ato recorrido,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir. devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 05 (cinco) dias úteis. contados do recebimento do Recurso.

CLÁUSULA SETIMA·DO PRAZO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. DO PRAZO
7.1.1. O Credenciamento terá vigência de até 31 (trinta e um) de dezembro de 2018. podendo
ser prorrogado de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
7.1.2. O prazo de vigência do Contrato iniciará no ato de sua assinatura e vigorará por até 31 de
dezembro de 2018.

7.2. DA FISCALIZAÇÃO
7.2.1. A fiscalização da execução do presente Credenciamento. bem como do Contrato deste
decorrente, ficará a cargo da Secretaria ;\1unicipal de Administração.
CLÁUSULA OIT AVA·DAS SANÇÕES
8.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantida a defesa
prévia do interessado, no prazo de OS (cinco) dias úteis. a contar da intimação do ato, sendo-lhe
franqueado vista ao processo.
8.2. Por infração a normas legais e de credrnciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei nº 8.666/93,
e demais nonnas aplíd\'eis, será cancelJdo o credenciamento nos seguintes casos:
8.2.1. Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão;
8.2.2. Rescisão contratual a que tenha dado causa;
8.2.3. Omissão de informações. ou a prestação de informações inverídicas;
8.2.4. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
8.2.5. Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, neste contrato, no
nQ
21.981/32.
e
na
legislação
que
disciplina
a
matéria.
Decreto
8.3. A recusa do Leiloeiro Ofidal credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento,
dentro do prazo estabelecido neste Edital. bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou parcial,
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida. passível da aplicação das seguintes
sanções:
8.3.1. Advertência. que será aplicada sempre por escrito;
8.3.2. Multa, moratória ou indenizatória, nos seguintes percentuais:
8.3.2.1. 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;
8.3.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Prefeitura Municipal De
Jtapiúna-Ce, destinados a leilão, no caso de:
a) Recusa injustificada em executar o objeto;
bJ Prestar informações inexatas ou criar embaraços à tiscalizaç;io;
e) Desatendcr às determinaçües da fisc~lização;
8.4. 10%( 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 !mprudéncia. negligência, imperícia, dolo ou
má-fé venha causar àano a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce ou a terceiros, independente da
obrigação do contratado em reparar os danos causados:
e) 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;
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e) Descumprir cláusulas contratuais. podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras
sanções;
8.4.1.1. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento)
do valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão.

8.4.1.2. Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á concedido

o prazo de5( cinco) dias úteis. contados de sua notificação. para efetuar o pagamento âa multa.
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão
competente para que seja inscrita na dívida ativa Municipal. podendo, ainda, a Administração
proceder à cobrança judicial da multa.
8.4.l .3. As multas previstas neste sub item não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e
contratado da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar
à Administração.
8.5.1. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal de
JTAPJÚNA-Ceara.
8.5.2. 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 S(cinco) anos.
8.5.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização à
contratante
por
perdas
e
danos.
8.6. 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.
8.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
8.7.l. 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.
8.8. A advertência e as multas serão aplicadas pela Autoridade Superior desta PREFEITURA
MIJNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, mediante proposta do responsável pela fiscalização e
acompanhamento da execução do Contrato.
8.9. A imposição das sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade são de
competência da Secretária de Administração Municipal de !TAPIÚNA, facultada a ampla defesa
no respectivo processo, no prazo de lO(dez) dias contados da abertura de vista.
8.10. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte, a
Administração comunicará à Junta Comercial do Estado do Ceará, para as medidas de sua
competênc.:ia, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital, no contrato, e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA NONA· DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A assinatura do contrato implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus
anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
9.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessário. até 25%(vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato.
9.3. É vedado ao Contratado sub contratar total ou parcialmente o objeto deste processo.
9.4. A Administnição reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente apresente licitação,
tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante
provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei H.666/93, não cabendo as licitantes o direito
de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei.
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9.5. É competente o Foro deste Município para àirimir quaisquer litígios oriundos da presente
licitação.
CLÁUSULA DECIMA-DA RESCISÃO
10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
arti os 77 a 80 da Lei n2 8.666(93.

0

10.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

10.3. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
10.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;
10.S.
Judicial,
nos
termos
da
legislação
vigente
sobre
a
matéria.
10.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.7. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a
CONTRATADA se conduzir dolosamente.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
EÀPROPOSTA
11.1. O presente Contrato fundamenta-se:
11.1.1. Na Constituição Federal de 1988; Lei Federal n2 8.666/93, e suas alterações; pela Lei n2
8.934/94; pelos Decretos Federais n2 21.981/32 e 1.800/96; pela Instrução Normativa n2113 de
28 de abril de 2010 expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC);
observadas as alterações posteriores;
11.1.2. Nos preceitos de direito público;
11.1.3. Supletivamente. nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito
Privado.
11.2. O presente Contrato vincula-se aos termos:
11.2.1. Do Edital de credenciamento de Leiloeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA-CE nº CHP 05.09.01/2018, constante no Processo PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA-CE nº 05.09.01/2018;
11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA QUART A·DA EFICÁCIAE DA PUBLICAÇÃO
14.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos
relacionados a este, será divulgado mediante publicação de notas em jornais de grande
circulação e/ou no DOE- Diário Oficial do Estado, ficando as licitantes interessadas obrigadas a
acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA, consoante dispõe o artigo 61. parágrafo único da Lei n2 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA-DO FORO
15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Municipal, no Foro de
ITAPIÚNA/CE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais. depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA
Av. São Cnstúv:w. 215, Centrn. ltapnina·Cc.
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ITAPIÚNA/Ce, _de _ _ _ de_.

SECRETARIA DE

RAZÃO SOCIAL

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1.NOME:_ _ _ _ _ _ _ CPF: - - - - - - 2.NOME: _ _ _ _ _ _ _ CPF: _ _ _ _ _ __

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO:

Procurador Geral do Município

Av. S<io Crbtúv,10. 215, Centro, ltapiúna-Ce.
CEP 62.740.000.Tel. Oxx(8f3J3 ;31 l;:: 10, Fax 3·1311306, C:-IPI 07387.509/0001-88
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PARECER JURfDICO
Processo Administrativo N2 CHP 05.09.01/2018
Modalidade de Licitação CHAMADA PÚBLICA
Interessado: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: EXAME PRÉVIO DAS MINUTAS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E
ANEXOS PARA EFEITOS DE CUMPRIMENTO DO ART. 38, PARÁGRAFO
ÚNICO DA LEI N. 8.666/93, ATUALIZADA. CONSTATAÇÃO DE
REGULARIDADE. APROVAÇÃO.

~~

Para exame e parecer deste Procurador de Assessoramento Jurídico a Comissão de Licitação do
Município de ITAPIÚNA, versando sobre licitação pública na modalidade CHAMADA PÚBLICA, cujo
objeto é CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS
À ALIENAÇÃO OE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNIOPAL OE ITAPIÚNA DO ESTADO DO aARÁ.
Para análise das Minutas do Processo ne. CHP 05.09.01/2018 e Anexos: Anexo 1-Termo de
Referência; Anexo li- Requerimento de participação no Credenciamento; Anexo Ili- Declaração de
que não se encontra declarada inidônea; Anexo IV- Declaração nos termos do art.72, inciso XXXlll da
CF; Anexo V· Declaração de que está em situação regular para o exercício da profissão; Anexo VIDeclaração de que não é Servidor, e não tem parentesco até o segundo grau com servidores da
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce; Anexo VII-Minuta de Contrato de Credenciamento
De início, convém destacar que compete a esta Procuradoria Jurídica, nos
termos do art. 38, parágrafo único da Lei n2. 8.666/93, abaixo transcrito, prestar consultoria sob o
prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e
oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionâria do
administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza
eminentemente técnica, administrativas e/ou financeiras.

"Art. 38. Omíssis:
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídíca da Administração". (grifei)
Assinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da
minuta de edital, mas também dos atos do procedimento licitatório realizados até então. Ocorre que
o ato convocatório se caracteriza como uma das peças do processo, com atos anteriores que
funcionam como condições necessárias à sua elaboração, sendo infrutífero analisá-lo como se fosse
uma peça autônoma, apta a produzir efeitos por si só.
O exame prévio do edital consiste, via de regra, em verificar nos autos, no
estado em que se encontra o procedimento licitatório, com base no art. 38 e art. 40 da comentada
lei de licitações:
No que respeita à minuta contratual, incumbe ao parecista pesquisar a
~::=-conformidade nos ditames do art. 55 da Lei n2. 8.666/93:

/~
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_,/

Av. São Cn~tov,ic, 215, Centro, 'tap1una·Ce.
CEP 62.740.000. rc;. O-.x(3Si343: 1210, ra, 34311305

r-"~·•-

..,.

r 1r1r 1
1

I

/ ' ·\. \,~ ...~ ~:·... 1;;.:t/ ' ,

\•

'··. '

/ ~"'.
ll 1,
'j ...}"' rLS..-]-~ 't~ ..\]

ii')

1 ·1rnr~· :? r
ESTADOOOCEARA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO OE ITAPIÚNA

,,;u: //

\.
-........._ ____ ,.,,.

Caso não sejam atendidos todos os requisitos, o processo segue à CPL
para corrigir as não-conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigências legais forem
integralmente cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer de
aprovação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como insuficientes.
Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.
Compulsando os autos administrativos, verifico compatibilidade dos textos
das minutas já citadas com o instituído no Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como com
as recomendações da Lei Federal n2 8.666/93, especialmente o teor dos arts. 40 e 55, do mesmo
diploma legal, e suas alterações; pela Lei n2 8.934/94; pelos Decretos Federais n2 21.981/32 e
1.800/96; pela Instrução Normativa nº 113 de 28 de abril de 2010, expedida pelo Departamento
Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
~

Diante do Exposto, aprovamos as sobreditas minutas, encaminhando-as à
Comissão Permanente de Licitação para o cumprimento e prosseguimento do rito processual cabível.
Este é parecer.
ITAPIÚNA (CE), em 09 de Maio de 2018.
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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

.GABINETE DO PREFEITO
Av. São Cnstévão. 2i5. Centro. ltapiúna-CE.

CE=> 52. 740.~00.Tel 0xx(88i34311210, Fax 34311306.
CN;,J ::F.387.5J9iOl."\01•88. e-mai!: gab!r.e:e 1tapiúna@yanoo.com.br. Cel. 88 999260005

PORTARIA Nº 017/2017
DISPÕE
SOBRE
NOMEAÇÃO
PARA
PROVIMENTO NO CARGO OE PROCURADOR
GERAL DO MUNIC!PIO DE ITAPIÚNA.

G ?REFEITO MUNICiPAL DE IT APlÚNA, Estado do Ceará, no uso de suas
arr:·:·u ç:es ;egais e tendo em vista o que lhe atribui o art. 55 inciso l da Lei Orgânica do

,,

RESOLVE:

An ;e Nomear FFRANCISCO FLAVIO OE MENEZES FILHO, ADVOGADO, OAB Nº
23:..::t:, :a;:2 :;c;.;par ::; Cargo de PROCURADOR GERA!... da Prefeitura Municipal de
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e~ÇG DJ!.. PREFE!TURA MUNICIPAL OE ITAPIÚNA, em 02 de Janeiro de 2017

FRAN 1scp DARIO

E OLIVEIRA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

Município de ltapiúna-Ce. Criado em 20/05/1957, lei Estadual n2 3.599/57 e Instalado em 23/06/1957

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPllÍNA

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N2 CHP 05.09.01/2018
j

~

SEÇÃO 1- DO PREÂMBULO
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, através da Comissão Permanente de
Licitação, devidamente nomeada pela Portaria Nll 016/2018 de 02 de janeiro de 2018 no uso de
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
CHAMADA PUBLICA para CREDENCIAMENTO de licitantes para contratação de Leiloeiro para a
prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da Prefeitura
Municipal de ITAPIÚNA-CE, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, mediante as condições
estabelecidas no presente instrumento convocatórias e seus anexos, que se subordinam à
Constituição Federal de 1988; Lei Federal nç 8.666/93, e suas alterações; pela Lei n!! 8.934/94;
pelos Decretos Federais n2 21.981/32 e 1.800/96; pela Instrução Normativa n 2 113 de 28 de
abril de 2010, expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC):
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

DA SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO DA ABERTURA DO CREDENCIAMENTO
RECEBIMENTO

Até o dia 01 de Junho de 2018 até às 09h00min

ABERTURA

Dia 01 de Junho de 2018 até às 09h00min

Avenida São Cristóvão, nº 215 - CEP: 62.740.000- Centro-/tapiúna - Ceará
LOCAL:

-

.,;,

'•

Fone:Oxx(88)34311210
e-mail: qilitg12iuna@outlook.cQm

1.2. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido no setor "Licitações" do endereço acima
solicitado junto à Comissão de Licitações, na sala de Licitações.
1.3. Se no dia acima agendado para encerramento do recebimento e abertura da sessão não
houver expediente no órgão, a abertura dos envelopes referentes a este Credenciamento serão
realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce que se
seguir.
1.4. As decisões da comissão permanente de lícitações serão comunicadas mediante publicação
em jornal de grande circulação e/ou no Diário Oficial do Estado, pelo menos por Ol(um) dia,
salvo com referência àquelas que lavrada sem Ata, puderem ser feitas diretamente aos
representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de Ofício,
desde que comprovado o seu recebimento. principalmente, quanto ao resultado de:
a) Julgamento deste Credenciamento;
b) Recurso porventura interposto.
1.4.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos
relacionados a este, será divulgado mediante publicação de notas em jornais de grande
circulação e/ou no DOE-Diário Oficial do Estado, ficando as licitantes interessadas obrigadas
a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela CPL/Prefeitura Municipal De
Itapiúna.

SEÇÃO li - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de licitantes para contratação de
leiloeiro para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da
Prefeitura Municipal de ITAPIÚNA-CE, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, recebidos a
qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios,
termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, pela Constituição Federal de
1988; Lei Federal n 11 8.666/93, e suas alterações; pela Lei n2 8.934/94; pelos Decretos Federais
nº 21.981/32 e 1.800/96; pela Instrução Normativa n2 113 de 28 de abril de 2010, expedida pelo
Av. S~io Crist.Ó\'~o. 21':;, C~nro, ltapiúna-Ce.
CEI' óV-10 000,Tcc"L Oxx(88)34-3 i 1210, Fax 34311306, CNPj 07.387.509/0001-88
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Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC); e no que couber pelas demais normas
que disciplinam a matéria; bem como pelas especificações estabelecidas no Termo de Referência,
documento que constitui o Anexo l deste Edital.

SEÇÃO III· DA JUSTIFICATIVA
3.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

·~

!

3.2.1. A escolha dos Leiloeiros Oficiais através do procedimento de CREDENCIAMENTO é
fundamental para que a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, possa realizar o Leilão de bens
móveis.
3.2.2. A contratação de leiloeiro enquadra-se em hipótese de lnexigibilidade de Licitação, prevista
no artigo 25 da Lei 8.666/93, por se caracterizar pela ausência de competição, impossibilitando,
assim, a abertura de certame licitatório. No caso em questão, em tese, todos os leiloeiros
matriculados no Estado podem oferecer o serviço, porém, é impossível para a administração
escolher a proposta mais vantajosa, urna vez que a taxa de comissão dos contratados é fixa,
estabelecida pelo Decreto Federal n2 21.981, de 19 de outubro de 1932.
3.2.3. Nesse sentido, o CREDENCIAMENTO, para posterior sorteio entre os leiloeiros, torna-se a
alternativa mais viável para que sejam cumpridos os princípios da isonomia, da igualdade e da
impessoalidade.

SEÇÃO IV·DO TERMO DE REFERÊNCIA
4.1. O Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria de Administração deste Município,
devidamente assinado pelo seu Secretário conforme anexo 1 do presente Processo n 11 • CHP
05.09.01/2018, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório.

SEÇÃO V-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar deste Credenciamento os leiloeiros, na condição de pessoas físicas ou
jurídicas devidamente inscritas na Junta Comercial do Estado do Ceará, de acordo com o art. 311 da
IN DNRC nº 110/2009, e que atenderem a todas as exigências do Edital e seus Anexos.
5.2. O credenciamento vigerá por até 31 de dezembro de 2018, contados da data da homologação
da inscrição no cadastro da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce.
5.3. Os Leiloeiros que tiverem a inscrição homologada pela Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce
serão cadastrados e ordenados mediante sorteio público a ser realizado pela Comissão de Leilão
no setor de Licitações desta Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce.
5.4. O cadastro será realizado de forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodízio dos
leiloeiros, e será rigorosamente seguido, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro
sorteado.
5.5. O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou que estiver impedido pela Junta Comercial do Estado
do Ceará de realizar leilões, perderá a vez, situação em que será chamado o próximo da ordem de
designação.
5.6. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será ocupada pelo próximo na ordem
de classificação, reordenando os demais.
5. 7. Pela prestação de serviços, o LEILOEIRO receberá o percentual de 10% (dez por cento) sobre
o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão.
5.8. Não cabe a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO para recebê·
la.
5.9. Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou ainda,
no caso de o leilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será devolvida ao
arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte desta
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
5.10.1. Caso a efetivação da arrematação, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo legal,
não se realize por culpa exclusiva da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, a comissão deverá ser
Av. 53.o Cristo·•ào. :.:15, Centro, ltapiúna-Ce.
CEP ü2.740.000,Tel. Oxx(88)3.J.311210, Fax 34311306, CNPJ 07.387.509/0001-88
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SEÇÃO VI-DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
6.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o prazo legal não serão aceitas
alegações de desconhecimento.
6.2. Nos termos do art. 41, §1ºe2° da Lei nº 8.666/93, até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para
a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa ao processo de credenciamento dos
Licitantes interessados, qualquer cidadão, com plena capacidade civil, é parte legítima para
impugnar este edital, devendo a Administração processar e responder à impugnação em até
3(três) dias úteis.
6.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital os Licitantes que não o fizer até o
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
6.4. Os pedidos de esclarecimento ou impugnações deverão ser protocolados, junto a Comissão de
Licitação Municipal de ITAPIÚNA. Protocolado diretamente à CPL e atender às seguintes
exigências:
6.4.1. Documento elaborado em duas vias, ambas rubricadas em todas as folhas, e assinadas na
última;
6.4.2. Alegações fundamentadas, e se for o caso, pedido instruído com documentação/provas
que se fizerem necessário;
6.4.3. Se interposta por pessoa física, a petição deverá ser acompanhada de cópia xerográfica do
documento de identidade de seu signatário;
6.4.4. Se apresentada por pessoa jurídica, deverá conter a devida qualificação da pessoa jurídica
(nome/CNPJ/endereço/telefone) e a identificação/correlação de que interpôs o pedido pela
empresa;
6.4.5. A Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre o pedido interposto no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, contados da sua protocolização, apoiado se necessário pelo Setor
solicitante, pela Assessoria Jurídica, contábil da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, e/ou
outros, conforme o caso.
6.4.6. A falta de pedido de esclarecimento ou a não impugnação aos termos deste edital de
Credenciamento, na forma e prazo definidos, acarretará a decadência do direito de arguir as
regras do certame.
6.4.7. Não serão aceitos esclarecimentos ou impugnações protocolizadas fora do prazo e/ou em
lugar diverso do mencionado neste Edital;
SEÇÃO VII - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
7.1. Todos os documentos entregues mediante fotocópia deverão estar obrigatoriamente
autenticados em cartório competente e não poderão ser apresentados através de processo de
fac-símile.
7.2. Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou documentos de que trata esta Sessão.
7.3. Os Licitantes interessados deverão entregar a documentação exigida no subitem 7.4 e
seguinte, até a data, hora e local indicados para realização da Sessão de Recebimento e
Julgamento deste Credenciamento, indicando na parte externa e frontal a seguinte identificação:

..

............... .

j.

j

\...

devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este "direito ao ressarcimento do resp;~ti~"'
valor", a ser efetuado pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
5.10.2. Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal De
ltapiúna-Ce efetuará o ressarcimento referente ao valor líquido apurado pelo LEILOEIRO,
creditando-se cm sua conta corrente.
5.10.3. O LEILOEIRO renuncia expressamente a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce do
pagamento da comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 12 de fevereiro de
1933, bem como todas as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, etc. recebendo somente
a comissão de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante.
5.10.4. O LEILOEIRO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas
que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.

-------------------- -·---·····-
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1 - Envelope contendo os Documentos de Habilitação

7.4. A documentação exigida para habilitação do Licitante de que trata o subitem anterior é a
seguinte;
7.4.l. Cédula de Identidade;
7.4.2. Prova de matrícula na Junta Comercial do Estado do Ceará e situação de regularidade para
o exercício da profissão, nos termos do Decreto Federal número 21.981. de 19/10/1932, e da
Instrução Normativa número 113 de 28/04/2010, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro do Comércio (DNRC);
7.4.3. Certidões Negativas, ou Positivas com efeito negativa, dos distribuidores e das Varas Cíveis
e Criminais das Justi~·as Federal. Estadual. Eleitoral e Militar dos lugares onde tenha residido nos
últimos 5 (cinco) anos;
7.4.4. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda;
7.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do local onde
esteja registrada a matrícula do Licitante/Leiloeiro na formada lei;
7.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal deverá feita através da Certidão de
regularidade de Débítos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND),
émitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 2
de outubro de 2014;
7.4.7. Prova de Regularidade para como FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, com seu
prazo de validade em vigor na data da abertura do julgamento, podendo a Comissão, a seu
critério, consultar o cadastro da CEF;

7.4.8. Atestado (s) de Capacidade Técnica emitida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público
ou privado que comprove(m) ter o requerente executado de forma satisfatória leilão (ões) de
bem (ns) móveis (materiais, veículos, equipamentos. etc.);
7.4.9. Declaração de que não se encontra declarada inidôneo para licitar ou contratar com órgãos
da Administração Pública Federal, Estadual. Municipal e do Distrito Federal; e, inexiste fato
superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto no art. 32, §2 11 da Lei
nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo Ili deste Edital;

7.4.10. Dec:laração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso
XXX.111 do art. 7<J da Constituição Federal. conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital;

7.4.11. Declaração de que está em situação regular para o exercício da profissão, conforme
modelo constante no Anexo V:

""" s;"' Crh:óvZw. 215, Ct.>ntro. ltap1úna-Cc.
CEP 62./ .;0.0u\l,Tcd. Oxx(88J.Kl 112 lll. Fa:dlJ.311306. C:\PI 07.387.50<Jí(l00l-ll8
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7.4.~2. Declaração de que nào é Servidor. e não tem parentes com até o segundo grau com
servidores da Prefeitura Municipal De ltapítína-Ce, conforme modelo do Anexo VI.

OBSERVAÇÃO:
A Comissão Permanente de Licitação, sempre quando necessário, efetuará consulta ao site da
Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da licitante no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/-CNPJ. em observância à Instrução Normativa da SRF n2
200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos apresentados
extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação.

b) Todos os documentos exigidos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua português efetuada por Tradutor Juramentado e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos;
'..._

c) Documentos de procedência estrangeira. mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos;
7.4.13. As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins deste
credenciamento, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data
fim prevista para o recebimento dos envelopes.
SEÇÃO VIII-DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A sessão para a abertura do envelope e respectivo julgamento, será pública e iniciada na data
e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital, e será dirigida pelo Presidente da
Comissão de Licitação. sendo realizada de acordo com o que prescreve o presente Edital e as leis
referendadas na Seção l.
8.3. Após a data e hora para enceramento do recebimento dos envelopes dos licitantes, não mais
serão admitidos novos proponentes. dando-se início a abertura dos envelopes apresentados pelos
proponentes.
8.4. A Comissão abrirá os envelopes lacrados referidos na Seção VII, e após verificados seus
conteúdos, serão rubricados por todos os presentes.
8.5. Após a rubrica a Comissão efetuará a análise da documentação apresentada nos termos deste
Edital e da legislação que disciplina a matéria. cujo resultado, proferido após as diligências
eventualmente necessárias, será registrado na Ata.
8.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a Sessão para posterior análise da
documentação e julgamento dos pedidos de credenciamento, à vista do volume de pedidos de
credenciamento, designando na Sessão, devidamente lavrada em Ata, uma nova data e hora para
continuidade dos trabalhos.
8.i. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA SEÇÃO VII;
8.7.1. Será desclassificado do credenciamento o Licitante que deixar de apresentar a

documentação na forma e prazos previstos neste Edital;
8.7.2. O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital, e será

considerado habilitado o Licitante que apresentar o Requerimento, as Declarações, e a
Documentação necessária à habilitação constante na Seção VII. dentro do prazo de validade, em
cópia autenticada por cartório competente. ou em originais.
8.7.3. Será considerado inabilitado o Licitante que deixar de apresentar a documentação solicitada,
apresentá-la com vícios /defeitos, contrariar qualquer exigência contida neste Edital, ou cujos
documentos estiver em com prazo(s) de validade expirada(s ).
.\v. S.io Crb:óvàri, 215. Centro, ltapíllna ·C~.
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Credenciamento e Apresentar,· se for o caso, nova documentação para substituir aquela que
porventura estiver com prazo de validade expirado.
SEÇÃO XI-DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
11.1 Pela prestação de serviços, o LEILOEIRO receberá o percentual de 10% (dez por cento) sobre
o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão.
11.2 Não cabe a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO para recebêla.
11.3 Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou
ainda, no caso de o leilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será
devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie
por parte desta Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
11.4 Caso a efetivação da arrematação. com a entrega do bem ao arrematante, no prazo legal, não
se realize por culpa exclusiva da Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce, a comissão deverá ser
devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este "direito ao ressarcimento do respectivo
valor", a ser efetuado pela Prefeitura Municipal De ltapíúna-Ce.
11.5 Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal De ltapiúnaCe efetuará o ressarcimento referente ao valor líquido apurado pelo LEILOEIRO, creditando-se em
sua conta corrente.
11.6 O LEILOEIRO renuncia expressamente a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce do pagamento
da comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 111 de fevereiro de 1933, bem
como todas as despesas com anúncios. catálogos, mala direta, etc. recebendo somente a comissão
de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante.
11.7 O LEILOEIRO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas
que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.
SEÇÃO XII - DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE PAGAMENTO DE REPASSE DO VALOR
ARREMATADO E DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.
12.1. Os bens serão vendidos somente à vista, nas condições fixadas no regulamento do leilão. O
leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do
bem arrematado, conforme especificado abaixo:
12.3. No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução ao
leiloeiro, sendo:
12.4. Um cheque, correspondente a 15% (quinze por cento do valor) do lance vencedor, a título de
sinal.
12.5. O outro cheque, correspondendo a 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor, a título
de comissão ao leiloeiro oficial.
12.6. Em até 24 horas após a realização elo leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou
transferência eletrônica (TED ou DOC). o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o VALOR DE 10%
(DEZ POR CENTO) do lance em conta informada pelo leiloeiro A TÍTULO DE COMISSÃO, em conta
mantida pelo leiloeiro, por meio de depósitos identificados.
12.7. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, após
confirmação dos pagamentos, proceda a devolução dos cheques oferecidos em caução.
12.8. Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivado pelo arrematante,
este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em
caução terão a seguinte destinação:
.
12.9. Cheque no valor de 15% (quinze por canto) do valor do lance vencedor: será recolhido ao
Contratante a título de multa;
Av. Sâ(J Crb~o\<ln. 2:5, c~n:1oJ, ltapiú11:i·Ce.
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12.10. Cheque no valor de 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão do leiloeiro.
12.10.1. O leiloeiro deverá recolher ao Contratante, até o 10º (décimo) dia subsequente à
realízação do leilão. o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada pelo
Contratante, acompanhado de relatório analítico de prestação de contas, cópias das notas de
venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade do Contratante e
demais documentos previstos em lei.
12.10.2. O Contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comprovar o depósito em
conta do valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem como liberar os documentos finais de
transferência dos bens móveis arrematados. Neste caso, será de competência do leiloeiro o
repasse de tais documentos ao arrematante bem como a liberação dos bens móveis.
12.10.3. A comissão paga pelo(s) arrematante(s) deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de
02 (dois) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, na hipótese em que, por decisão
judicial ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilão.

SEÇÃO XIII- OBRIGAÇÕES DAS PARTES
13.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA·CE:
13.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente identificados,
aos locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados;
13.1.2. Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes à regular execução de cada
evento.
13.1.3. Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informações necessários à adequada instrução
da sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências.
13.1,4, Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados.
13.1.5. Notificar o leiloeiro, por escrito. fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução do serviço prestado.
13.1.6. Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão.
13.1.7. Aprovar a avaliação dos bens realizada pelo leiloeiro.
f3.Y:8~ Arcar com as despesas previstas no § 2P do art. 42 do Decreto 21.981/32 referente às
publicações previstas na Lei 8.666/93.
13.1.9. Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veículo automotor, a documentação
respectiva.
SEÇÃO XIV· CONSTITUI OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO
14.1. Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da Prefeitura
Municipal De ltapiúna-Ce, dentro das normas do Termo de Credenciamento no local acordado
pelas partes, dos bens constantes no Edital de Leilão.
14.2. Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias
do leiloeiro Oficial, todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e
responsabilidade do mesmo.
14.3. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal De
ltapiúna-Ce. de acordo com o especificado neste Termo, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em
contrato.
14.4. Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a
Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, por 4uaisquer danos causados aos bens. quer sejam eles praticados por prepostos
terceirizados ou mandatários.
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14.5. A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros. devendo o
contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades
competentes e das disposições legais vigentes.
14.6. Elaborar laudo de avaliação contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do prazo
acordado com a Comissão de Leilão.
14.7. Identificar e selecionar os bens, organizando os lotes. contribuindo para facílítar o leilão,
bem como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante.
14.8. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua
responsabilidade, de que venham a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser
confiados, sejam relacionados ou não com a prestação àe serviços objeto deste contrato.
14.9. Não se pronunciar em nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce a órgãos de imprensa,
sobre quaisquer assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos
e/ou expedientes confiados.
14.10. Realizar leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas aprazadas
em conjunto.
14.11. Dar ciência a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
14.12. Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce em até 05 [cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem
sob responsabilidade do LEILOEIRO.
14.13. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce
cujas reclamações obriga-se a atender prontamente.
14.14. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, no tocante
à execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato.
14.15. Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem,
valor de arrecadação, valor arremate, CPF /CNPJ do arrematante, nome do arrematante,
quantidade de lotes arrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em
condicional, se houver.
14.16. Responsabilizar-se por toàas as despesas relativas aos procedimentos necessários à
realização dos Leilões. dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15
(quinze) dias antes da realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de
mão-de-obra; segurança para o evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas de
divulgação do leilão. Executam-se deste rol as despesas de responsabilidade do Contratante
previstas em lei, especialmente as previstas no art. 42, §2º do art. 42 do Decreto 21.981/32.
14.17. Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto nº 21.981/32, conforme
exposto no §2º do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a comissão pelos serviços
prestados deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, na proporção de 10% (dez por
cento) do valor da arrematação, não sendo devido ao Contratante qualquer pagamento pelos
serviços realizados.
14.18. Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou sua qualidade de
credenciado deste, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc.. com exceção da divulgação do evento
específico.
14.19. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório (art
55, Xlll, da Lei nº 8.666/93).
14.20. Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou a
terceiros. ainda que culposo. praticado por seus preposto'>, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
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14.21. Responder perante Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce por qualquer tipo de autuação ou
ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de
trabalho de seus prepostos, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
eximindo a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
14.22. Realizar o leilão através de projeção, com demonstração de fotografias dos bens.
14.23. Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem
leiloados.
14.24. Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo
deverá transferír a titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias
da data informada no documento de transferência, cumprindo se necessário, as exigências legais
do DETRAN.
14.25. Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na
divulgação (propaganda), como, principalmente, na tarefa de identificar possíveis interessados,
independente do valor e da liquidez dos mesmos.
14.26. Quando se tratar de venda de veículo automotor, acompanhar para que o arrematante
venha a transferir a titularidade do documento para si, no prazo de 30 (trinta) dias da data
informada no documento de transferência, cumprindo assim as exigências do DETRAN.
14.27. Providenciar a descaracterização dos veículos desta Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce
arrematados.

SEÇÃO XV- DO PRAZO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. DO PRAZO
15.1.1. O Credenciamento terá vigência de até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado
de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
15.1.2. O prazo de vigência do Contrato iniciará no ato de sua assinatura e vigorará até a efetiva
prestação de contas referentes do leilão.

1
15.2. DA FISCALIZAÇÃO
15.2.1. A fiscalização da execução do presente Credenciamento, bem como do Contrato deste
decorrente, ficará a cargo da Coordenadoria de Manutenção da Prefeitura Municipal de ITAPIÚNA.

SEÇÃO XVI- DAS SANÇÕES
16.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantida a defesa
prévia do interessado, no prazo de OS (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, sendo-lhe
franqueado vista ao processo.
16.2. Por infração as normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei n2
8.666/93, e demais normas aplicáveis, será cancelado o credenciamento nos seguintes casos:
16.2.1. Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão;
16.2.2. Rescisão contratual a que tenha dado causa;
16.2.3. Omissão de informações, ou a prestação de infonnações inverídicas;
16.2.4. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
16.2.5. Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, neste contrato, no
Decreto nº 21.981/32, e na legislação que disciplina a matéria.
16.3. A recusa do Licitante credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento, dentro do
prazo estabelecido neste Edital. bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou parcial,
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes
sanções:
16.3.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito:
16.3.2. Multa, moratória ou indenizatória, nos seguintes percentuais:
,.\v. São CrhtóvJn. 2: 5. Ct'ntí<l, l:ap1ún;i·Ce.
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16.3.2.1.-0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, sobre o \'alor total da

avaliação

dos

bens

a

serem

leiloados;

16.3.2.2.-10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Prefeitura Municipal De

'-

ltapiúna-Ce, 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;
16.3.2.3. 10% (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 superiora 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 Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce 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 cm desacordo com as nonnas previstas no edital e seus anexos;
e) Descumprir cláusulas contratuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras
sanções.
16.4. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão.
16.5. Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe·á concedido o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, para efetuar o pagamento da multa. Após
esse prazo, não sendo efetua do o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão
competente para que seja inscrita na dívida ativa Municipal, podendo, ainda, a Administração
proceder à cobrança judicial da multa.
16.6. 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.
16.7. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal d e
1ta pi úna-Cea rá.
16.8. 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 superiora S(dnco) anos.
16.9. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização à
contratante por perdas e danos.
16.10. 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.
16.11. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força
maior
ou
caso
fortuito.
16.12. 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.
16.13. A advertência e a multa serão aplicadas pela Autoridade Superior desta Prefeitura
Municipal De ltapiúna-Ce, mediante proposta do responsável pela fiscalização e acompanhamento
da execução do Contrato.
16.14. A imposição das sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade são de
competência da Administração Municipal de lTAPIÚNA, CE, facultada a ampla defesa no respectivo
processo. no prazo de 1O(dez) dias contados da abertura de vista.
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16.15. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte,
a Administração comunicará à ]unta Comercial do Estado do Ceará, para as medidas de sua
competência, sempre juízo da aplicação das sanções previstas no edital, no contrato, e das demais
cominações legais.

SEÇÃO XVII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital
e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
17 .2. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado
que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
17.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse da Prefeitura Municipal de
Itapiúna, relevar omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde
que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
17.4. As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Administração, nos casos de
força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa o
licitante vencedor.
17.5. Não serão aceitas propostas remetidas via Correio, fax ou e-mail.
17.6-É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste processo.
17.7. 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 subsequentes aos ora fixados.
17.8. São partes integrantes deste Edital:
Anexo 1-Termo de Referência
Anexo li- Requerimento de participação no Credenciamento
Anexo III· Declaração de que não se encontra declarada inidônea
Anexo IV- Declaração nos termos do art.7!!, inciso XXXlll da Cf.
Anexo V· Declaração de que está em situação regular para o exercício da profissão
Anexo VI· Declaração de que não é Servidor. e não tem parentesco até o segundo grau com
servidores da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce
Anexo VII-Minuta de Contrato de Credenciamento
17.9. A Prefeitura Municipal de ltapiúna reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a
presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo as
licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei.
17 .1 O. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de ltapiúna de acordo como que reza a legislação afeta ao presente objeto.
17.11. É competente o Foro desta Cidade para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente
licitação.

ITAPIÚNA-CE, 09 de Maio de 2018.

. 1

1
\

,f

~

-f--

~n0.ruo:'ir K(Y ln l,tt,.ki, ,~:01"1'0
(

/

MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA.

1.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

1.1 A escolha dos Leiloeiros Oficiais através do procedimento de CREDENCIAMENTO é

fundamental para que a Prefeitura Municipal de Itapiúna-possa realizar o Leilão de bens móveis.
1.2 A contratação de leiloeiro enquadra-se em hipótese de Inexigibilidade de Licitação, prevista no
artigo 25 da Lei 8.666/93, por se caracterizar pela ausência de competição, impossibilitando,
assim, a abertura de certame licitatório. No caso em questão, em tese, todos os leiloeiros
matriculados no Estado podem oferecer o serviço. porém, é impossível para a administração
escolher a proposta mais vantajosa, uma vez que a taxa de comissão dos contratados é fixa,
estabelecida pelo Decreto Federal n11 2 l.981, de 19 de outubro de 1932.
1.3 Nesse sentido, o CREDENCIAMENTO. para posterior sorteio entre os leiloeiros, torna-se a
alternativa mais viável para que sejam cumpridos os princípios da isonomia, da igualdade e da
impessoalidade.
2. OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de licitantes para contratação de
leiloeiro para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da
Prefeitura Municipal de ltapiúna-Ce, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, recebidos a
qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios,
termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, a saber:
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Poderão participar deste Credenciamento os leiloeiros, na condição de pessoas físicas ou
jurídicas devidamente inscritas na Junta Comercial do Estado do Ceará, de acordo com o art 32 da
IN DNRC n2 110/2009, e que atenderem a todas as exigências do Edital e seus Anexos.
3.1.1 O credenciamento vigerá por até 31 de dezembro de 2018, contados da data da
homologação da inscrição no cadastro da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
3.2 Os Leiloeiros que tiverem a inscrição homologada pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce
serão cadastrados e ordenados mediante sorteio público a ser realizado pela Comissão de Leilão no
auditório desta Prefeitura Municipal De ltapiúna·Ce.
3.3 O cadastro será realizado de forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodízio dos
leiloeiros, e será rigorosamente seguido, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro
sorteado.
3.4 O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou que estiver impedido pela Junta Comercial do Estado
do Ceará de realizar leilões, perderá a vez, situação em que será chamado o próximo da ordem de
designação.
3.5 Havendo descredenciarnento de Leiloeiro. sua posição será ocupada pelo próximo na ordem
de classificação, reordenando os demais.
3.6 Pela prestação de serviços, o LEILOEIRO receberá o percentual de 10% (dez por cento) sobre
o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão.
3.7 Não cabe a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO para recebê·
la.
3.8 Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou ainda,
no caso de o leilão público ser suspenso por detenninação judicial, a comissão será devolvida ao
arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte desta
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
CEI'
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3.9 Caso a efetivação da arrematação, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo legal, não
se realize por culpa exclusiva da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, a comissão deverá ser
devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este "direito ao ressarcimento do respectivo
valor", a ser efetuado pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
3.lONa ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior. a Prefeitura Municipal De ltapiúnaCe efetuará o ressarcimento referente ao valor líquido apurado pelo LEILOEIRO, creditando-se em
sua conta corrente.
3.11 O LEILOEIRO renuncia expressamente a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce do pagamento da
comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 12 de fevereiro de 1933, bem como
todas as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, etc. recebendo somente a comissão de 10%
(dez por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante.
3.120 LEILOEIRO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas que
se façam necessárias à execução dos serviços contratados.
4.

DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA

4-.1 Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não sendo de

responsabilidade do leiloeiro ou da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, quaisquer consertos,
reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado.
4.2 Os bens serão vendidos somente à vista nas condições fixadas no regulamento do leilão,
devendo ser observadas as condições para garantia e pagamento previstas neste edital.
4.3 Em todos os eventos, o Contratado/leiloeiro deverá dispensar igual tratamento a todos os
bens disponibilizados para a venda, tanto na divulgação (propaganda), como, principalmente, na
tarefa de identificar possíveis interessados. independente do valor e da liquidez dos mesmos.
4.4 Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste edital e no contrato de
prestação de serviços. o Contratante registrará em relatório as irregularidades porventura
encontradas, encaminhando cópia ao Contratado/leiloeiro para imediata correção das falhas
detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste edital e no próprio contrato.
4.5 Para a realização dos leilões deverão ser observadas as condições e exigências previstas na
legislação aplicável e na minuta do contrato de prestação de serviço, especialmente as obrigações
do leiloeiro.
4.6 A critério do Contratante, as avaliações dos bens móveis realizadas pelo leiloeiro deverão ser
revistas a qualquer tempo.
S. DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE PAGAMENTO DE REPASSE DO VALOR
ARREMATADO E DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.
5.1 Os bens serão vendidos somente à vista, nas condições fixadas no regulamento do leilão. O
leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do
bem arrematado, conforme especificado abaixo:
5.1.1 No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução
ao leiloeiro, sendo:
5.1.1.1 Um cheque, correspondente a 15% (quinze por cento do valor) do lance vencedor, a título
de sinal.
5.1.1.2 O outro cheque, correspondendo a lOlJtb (dez por cento) do valor do lance vencedor, a
título de comissão ao leiloeiro oficial.
5.2 Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou
transferência eletrônica (TED ou DOC), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o VALOR DE 10%
(DEZ POR CENTO) do lance em conta informada pelo leiloeiro A TÍTULO DE COMISSÃO, em conta
mantida pelo leiloeiro, por meio de depósitos identificados.
:\v. S:'lo Cristúv.b, 2 l 5. Centre, ltapiúr.a-Ce.
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5.3 Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, após
confirmação dos pagamentos, proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução.
5.4 Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivado pelo arrematante, este
será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em caução
terão a seguinte destinação:
5.4.1 Cheque no valor de 15% (quinze por canto) do valor do lance vencedor: será recolhido ao
Contratante a título de multa;
5.4.2 Cheque no valor de 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão do leiloeiro.
5.5 O leiloeiro deverá recolher ao Contratante. até o 10 9 (décimo) dia subsequente à realização do
leilão, o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada pelo Contratante,
acompanhado de relatório analítico de prestação de contas, cópias das notas de
venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade do Contratante e
demais documentos previstos em lei.
5.6 O Contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comprovar o depósito em conta do
valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem como liberar os documentos finais de
transferência dos bens móveís arrematados. ~este caso, será de competência do leiloeiro o repasse
de tais documentos ao arrematante bem como a liberação dos bens móveis.
5.7 A comissão paga pelo(s) arrematante(s) deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 02
(dois) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, na hipótese em que, por decisão judicial
ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilão.
6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PARTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA·CE:
6.1.1 Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente identificados.
aos locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados:
6.1.2 Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes à regular execução de cada evento.
6.1.3 Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informações necessários à adequada instrução da
sua atividade, livres de desembaraços. ônus e pendencías.
6.1.4 Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados.
6.1.S Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução do serviço prestado.
6.1.6 Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão.
6.1.7 Aprovar a avaliação dos bens realizada pelo leiloeiro.
6.1.8 Arcar com as despesas previstas no § 2º do art. 42 do Decreto 21.981/32 referente às
publicações previstas na Lei 8.666/93.
6.1.9 Disponibilizar caso o bem a ser leiloado se1a veículo automotor, a documentação respectiva.
6.2

CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO:

6.2.l Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPJÚNA-CE, dentro das normas do Termo de Credenciamento no
local acordado pelas partes, dos bens constantes no Edital de Leilão.
6.2.2 Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias
do leiloeiro Oficial, todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e
responsabilidade do mesmo.
6.2.3 Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal De
Itapiúna-CE, de acordo com o especificado neste Termo. responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em
contrato.
Av. São Crís:ov:ln. 2 IS, CcntTll, ltapiúna-Ce.
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6.2.4 Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a
Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por prepostos
terceirizados ou mandatários.
6.2.5 A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o
contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades
competentes e das disposições legais vigentes.
6.2.6 Elaborar laudo de avaliação contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do
prazo acordado com a Comissão de Leilào.

6.2.7 Identificar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilão1
bem como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante.
Manter. sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade,
de que venham a tomar conhecimento ou ter acesso. ou que venham a ser confiados, sejam
relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste contrato.
6.2.9 Não se pronunciar em nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce a órgãos de imprensa,
sobre quaisquer assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos
e/ou expedientes confiados.
6.2.10 Realizar leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas aprazadas
em conjunto.
6.2.11 Dar ciência a Prcfoitura Municipal De ltapíúna-Ce, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execução dos serviços.
6.2.12 Corrigir imediatamente qualquer folha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce em até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem
sob responsabilidade do LEILOEIRO.
6.2.13 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal De Jtapiúna-Ce
cujas reclamações obriga-se a atender prontamente.
6.2.14 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização Da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, no tocante
à execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato.
6.2.15 Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem,
6.2.8

valor de arrecadação. valor arremate. CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, quantidade
de lotes arrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em condicional,
se houver.
6.2.16 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à
realização dos Leilões, dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15
(quinze) dias antes da realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de
mão-de-obra; segurança para o evento, bens, valores recebidos e seguros: outras formas de
divulgação do leilão. Executam-se deste rol as despesas de responsabilidade do Contratante
previstas em lei. especialmente as previstas no art. 42, §2 9 do art. 42 do Decreto 21.981/32.
6.2.17 Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto n2 21.981/32, conforme
exposto no §2º do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a comissão pelos serviços prestados
deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, na proporção de 10% (dez por cento) do valor
da arrematação, não sendo devido ao Contratante qualquer pagamento pelos serviços realizados.
6.2.18 Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou sua qualidade de
credenciado deste, em quaisquer atividades de divulgação profissional. como por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc .. com exceção da divulgação do evento
específico.
6.2.19 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório (art
55, XIII. da Lei 112 8.666/93).
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6.2.20 Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, ou a
terceiros. ainda que culposo, praticado por seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
6.2.21 Responder perante Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce por qualquer tipo de autuação ou

ação QU@ v@nhâ ~ xofr@r @m d@corr@nciJ àJ pr~~tJçjo à~ ~grviço~. bgm como pgloI contrJto~ dg
~~A~!l&6 ~~ ~êU§ ~~êpôS~M, mesmo rios casos que envolvam eventua:s clecisÓes }ud;dais, ex:mlndo

a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
6.2.22 Realizar o leilão através de projeção, com demonstração de fotografias dos bens.
6.2.23 Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem
leiloados.
6.2.24 Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo
deverá transferir a titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias
da data informada no documento de transferência, cumprindo se necessário, as exigências legais
do DETRAN.
6.2.25 Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na
divulgação (propaganda), como, principalmente, na tarefa de identificar passiveis interessados,
independente do valor e da liquidez dos mesmos.
6.2.26 Quando se tratar de venda de veículo automotor, acompanhar para que o arrematante
venha a transferir a titularidade do documento para si, no prazo de 30 (trinta) dias da data
informada no documento de transferência, cumprindo assim as exigências do DETRAN.
6.2.27 Providenciar a descaracterização dos veículos desta Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce
arrematados.

ltapiúna-Ce, Maio de 2018.
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ANEXO li (MODELO)
REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

,_

_ _ _ _ _ ___, Leiloeiro Oficial. portador da matrícula na JUCEC número, da cédula de
Identidade f\2
• e do CPF Nº
residente/domiciliado no município de
_ _ / _, à Rua/ Avenida • Bairro
CEP _,telefones__, email___, vem perante
esta Comissão manifestar seu interesse em realizar Leilões Oficiais destinados à alienação de bens
móveis do Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce.
_ _ _ _ -CE,_ de ___ de 2018.

Assinatura

ANEXOIU
(DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA INIDÔNEA)
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA DO
ESTADO DO CEARÁ.
oi.....·

CREDENCIAMENTO Nº_/2018.
_ _ _ _ _ __, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na JUCEC número, da cédula de
Identidade número_,
e
do
CPF
número_, residente/domiciliado no
município de_/_, à Rua/ Avenida , Bairro _, CEP
DECLARA, sob as penas da Lei, que,
até a Presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação. bem como não se acha
declarado ínidôneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública,
estando ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.
_ _ _ -CE,_ de _ _ de 2018.

Assinatura
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ANEXO IV
(DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ART.72, INCISO XXXIll DA C.F.J
OBJETO: PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE
LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA DO ESTADO DO CEARA.
CREDENCIAMENTO Nº)_/2018.

_ _ _ _ _ __,Leiloeiro Oficial. portador da matrícula na JUCEC número ... da cédula de
Identidade número_,
e
do
CPF
número____, residente/domiciliado no
município de_/_, à Rua/ Avenida , Bairro_, CEP
DECLARA, sob as penas da Lei.em
obediência ao disposto no art. 72 ,inciso XXXllI da Constituição Federal, no inciso V do art. 27 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999 que
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho no turno, insalubre ou perigoso e nem
menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiza partir dos
14 (quatorze) anos.
_ _ _ _ -CE,_ de _ _ de 2018.

Assinatura
ANEXO V
(DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO}
OBJETO: PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE
LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA DO ESTADO DO CEARA.

CREDENCIAMENTO Nº_/2018.

_,Leiloeiro Oficial. portador da matrícula na JUCEC número. da cédula de Identidade número_,
e
do
CPF
número_, resiàente/domiciliado no município de
à
Rua/Avenida , Bairro_, CEP ____, DECLARA. sob as penas da Lei, que não encontra-se
destituído, suspenso, ou impedido de exercer a função de Leiloeiro Oficial, nos termos dos artigos
16 a 18 do Decreto Federal nº 21.981.de19/10/1932 e dos artigos 12 a 13 da Instrução Normativa
n2 113, de 28/04/201 O expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
_ _ _ _ -CE,_ de _ _ de 2018.

Assinatura
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ANEXO VJ.
(DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É SERVIDOR, E NÃO TEM PARENTESCO ATÉ O SEGUNDO GRAU
COM SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CEJ
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA DO
ESTADO DO CEARÁ.

CREDENCIAMENTO Nº_/2018.

•""'"\

_ _ _ ___. Leiloeiro Oficial, portador
da matrícula na JUCEC número, da cédula de
Identidade número_,
e
do
CPF
número_, residente/domiciliado no munidpio
de/_, à Rua/ Avenida . Bairro _,CEP
DECLARA, sob as penas da Lei, que não é Servidor
(ocupante de cargo efetivo, cargo ou função em comissão) do DETRAN/CE, e não tem parentesco
até o segundo grau com servidores da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce.
_ _ _ _ -CE,_ de _ _ de 2018.

Assinatura
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ANEXO Vil
(MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO)
MINUTA CONTRATO DE Nll
QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, NESTE
ATO REPRESENTADA LEGALMENTE PELA
SECRETARIA DE
E DO OUTRO A
_ _ _ _ PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA
O Município de Itapíúna-Ce, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Avenida São
Cristovão. n 2 215, ltapiúna-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nª. 07.387.509/0001·88, através da
SECRETARIA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX, neste ato representado pelo
respectivo
Secretário
o Sr.
XXXXXX.XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF Nll
XXXXXXXXXXXXXX:XXX, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado, o leiloeiro
Oficial
inscrito na funta comercial do Estado do Ceará JlJCEC n° _ __.
estabelecida (o) (endereço completo) neste ato denominada CONTRATADA, representada por seu
leiloeiro, Senhor (nome completo), Cédula de Identidade no_ _CPF nº
de acordo
com a representação legal que lhe é outorgada por procuração/Contrato social/estatuto social,
resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se às normas gerais das Leis nº.10.520/02,
nº.8.666/93 e no que couber dos Decretos Federais nº. 3.555/2000 Decreto Federal 21.981/1932,
Instrução Normativa 113/2010 observadas às alterações posteriores introduzidas nos referidos
diplomas normativos.

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de licitantes para contratação de
leiloeiro para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da
Prefeitura Municipal de ITAPlÚNA-CE, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, recebidos a
qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios,
termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, normas gerais das Leis
nº.10.520/02, nº. 8.666/93 e no que couber dos Decretos Federais nº. 3.555/2000, Decreto
Federal 21.981/1932, Instrução Normativa 113/201, observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas normativos, especificações estabelecidas no Tenno de
Referência, documento que constituí o Anexo 1deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA· DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
2.1. 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 dJ comissão devida pelo comprador,
nem pelos gastos despendidos pelo CONTRATADO para recebê-la.
2.2. Não será devido ao CONTRATADO nenhum outro pagamento além da comissão referida no
item anterior.
2.3. As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por contados
Leiloeiros Oficiais credenciados.
2.4. Não cabe a Prefeítura Municipal De Itapiúna-Ce, qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nern pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para
recebê-la.
2.5. O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento tle 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 à execução dos serviços
contratados.
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CLÁUSULA TERCEIRA-DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE REPASSE DO VALOR
ARREMATADO AO DNITE DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.
1

3.1. Os bens serão vendidos somente à vista, nas condições fixadas no regulamento do leilão. O
leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes
pagamento do
bem arrematado, conforme especificado abaixo:
3.1.1. No ato da arrematação, o arrema~rnte entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução ao
leiloeiro, sendo:
3.1.1.1. Um cheque, correspondendo a 15 % (quinze por cento) do valor do lance vencedor, a título

ao
1

1

~~mt

1

3.1.1.2. O outro cheque, correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, a
título de comissão ao leiloeiro oficial.
3.2. Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou
transferência eletrônica (TED ou DOC}. o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o 1VALOR DE 5%
(CINCO POR CENTO) do lance em conta informada pelo leiloeiro A TÍTULO DE lcoMISSÃO, em
conta mantida pelo leiloeiro, por meio de depósitos identificados;
3.3. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para lque esta, após
confirmação dos pagamentos, proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução;
3.4. Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivados pelo arrematante,
este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em
caução terão a seguinte destinação:
3.4.1. Cheque no valor de 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor: será recolhido ao
Contratante a título de multa;
3.4.2. Cheque no valor de 5(/o (cinco por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão do leiloeiro;
:
11
3.5.0 leiloeiro deverá recolher ao Contratante, até o 10 (décimo) dia subsequente 1à realização do
leilão, o produto da arrematação dos leilões realízados, em conta indicada pelo Contratante,
acompanhado de relatório analítico de prestação de contas, cópias das notas de
venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade do Contratante e
demais documentos previstos em lei;
3.6. O Contratante terão prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comprovar o depósito em conta do
valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem como liberar os docum~ntos finais de
transferência dos bens móveis arrematados. Neste caso, será de competência do leiloeiro o repasse
de tais documentos ao arrematante bem como a liberação dos bens móveis.
3.7. A comissão paga pelo{s) arrematante deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 02 (dois)
dias úteis contados a partir da comunicação do fato, nas hipóteses em que, por decisão judicial ou
do Contratante, seja anulado ou revogado o ieilão.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA·CE:
1

4.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloêíro e seus prepostos. quando devidamente identificados,
aos locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados;
4.1.2. Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes à regular execução re cada evento .
1
1
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1

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. Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados;
1
4.1.5. Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução do servíço prestado.
1
4.1.6. Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão.
4.1.7. Aprovar a avaliação dos bens realizada pelo leiloeiro.
4.1.8. Arcar com as despesas previstas no §2º do a1t. 42 do Decreto 21.981/3.2 referentes às
publicações previstas na Lei B.666/93.
4.1.9. Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veículo automotor, a documentação respectiva.
1

1

CLÁUSULA QUJNT A· CONSTITUI OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO
5.1. Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, dentro das normas do Termo de Cref'enciamento no
local acordado pelas partes, dos bens constantes no Edital de Leilão;
5.1.1. Caso haja interesse cm transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias do
Leiloeiro Oficial, todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e
responsabilidade do mesmo.
5.1.2. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura: Municipal De
ltapiúna-Ce, de acordo com o especificado neste Contrato, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em
ro~~
5.1.3. Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a
Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, mesmo em caso de ausência ou omissão de; fiscalização de
sua parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por prepostos
!
terceirizados ou mandatários;
5.1.4. A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o
contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades
competentes e das disposições legais vigentes;
5.1.5. Elaborar laudo de avaliação contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do prazo
1
acordado com a Comissão de Leilão;
5.1.6. ldentíficar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilão,
bem como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante.
5.1.7. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações. documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade,
de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser cqnfiados, sejam
relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste contrato;
5.1.8. Não se pronunciar em nome da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce a órgãos de imprensa,
sobre quaisquer assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os 'procedimentos
e/ou expedientes confiados;
5.1.9. Realizar os leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas
j
aprazadas em conjunto.
5.1.10. Dar ciência a Prefeitura Munícipal De ltapiúna-Ce, imediatamente e por escrito, de
na
execução
dos
serviços;
qualquer
anormalidade
que
verificar
5.1.11. Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a
Prefeitura Muníetpai De ltapiúna-Ce em até S(cínco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem sob
responsabilidade do LEILOEIRO;
5.1.12. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal De ltapiúna·Ce
cujas reclamações obriga-se à atender prontamente;
1
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5.1.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, no tocante
à execução dos serviços. assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato:
5.1.14. Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem,
valor de avaliação, valor de arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante,
quantidade de lotes arrematados, quantidade de não arrematados. quantidade e valor de lotes em
condicional. se houver;
5.1.15. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à
realização dos Leilões. dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15
(quinze) dias antes da realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de
mão- de- obra; segurança para o evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas de
divulgação do leilão. Excetuam-se deste rol as despesas de responsabilidade do Contratante
previstas em lei. especialmente as previstas no art. 42, § 22 do Decreto 21.981/32;
5.1.16. Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto nº 21.981/32, conforme
exposto no §2 2 do art 42 do referido Decreto. Estar ciente que a comissão pelos serviços prestados
deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, na proporção 5% (cinco por cento) do valor da
arrematação, não sendo devido ao Contratante qualquer pagamento pelos serviços realizados.
5.1.17. Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou sua qualidade de
credenciado deste, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos. impressos, etc., com exceção da divulgação do evento
específico;
5.1.18. Manter todas as condições de habllítação e qualificação exigidas no ato convocatório (art.
55, Xlll. da Lei nº 8666/93),
5.1.19. Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce, ou a
terceiros. ainda que culposo praticado por seus prepostos. não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce;
5.1.20. Responder perante a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce por qualquer tipo de autuação
ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de
trabalho de seus prepostos. mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo
a Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
S.r.21 :'Realizar o leilão através de projeção, com demonstração de fotografias dos bens;
5.1.22. Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontraremos bens a serem
leiloados.
5.1.23. Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo
deverá transferir a titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias
da data informada no documento de transferência, cumprindo se necessária, as exigências legais
do DETRAN;
5.1.24. Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na
divulgação (propaganda), como. principalmente, na t,irefa de identificar possíveis interessados,
independente
do
valor
e
da
liquidez
dos
mesmos.
5.1.25. Quando se tratar de venda de veiculo automotor, acompanhar para que o arrematante
venha a transferir a titularidade do documento para si, no prazo de 30 (trinta) dias da data
infonnada no documento de transferência, cumprindo assim as exigências do DETRAN;
5.1.26. Providenciar a descaractenzaçào dos veículos desta Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce,
arrematados;
CLÁUSULA SEXTA-DOS RECURSOS
6.1. Às PROPONENTES é assegurado o direito de petição, nos termos do art. 109 da Lei n2 •
8.666/93. e suas alterações, objetivando a defesa de seus interesses na Licitação, em requerimento
formulado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos termos da Lei;
6.2. Interposto os Hecursos serão comunicados aos demais candidatos que poderão impugná-lo no

prazo de 5(cinco) dias úteis;
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6.3. O Recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Recurso.

CLÁUSULA SETIMA·DO PRAZO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. DO PRAZO
7.1.l. O Credenciamento terá vigência de até 31 (trinta e um) de dezembro de 2018, podendo
ser prorrogado de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
7.1.2. O prazo de vigência do Contrato iniciará no ato de sua assinatura e vigorará por até 31 de
dezembro de 2018.
7.2. DA FISCALIZAÇÃO
7.2.1. A fiscalização da execução do presente Credenciamento, bem como do Contrato deste
decorrente. ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA OITAVA-DAS SANÇÕES
8.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantida a defesa
prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, sendo-lhe
franqueado vista ao processo.
8.2. Por infração a normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei n° 8.666/93.
e demais normas apiicáveis, será cancelado o credenciamento nos seguintes casos:
8.2.l. Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão;
8.2.2. Rescisão contratual a que tenha dado causa;
8.2.3. Omissão de informações. ou a prestação de informações inverídicas;
8.2.4. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
8.2.5. Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, neste contrato, no
n\!
21.981/32,
e
na
legislação
que
disciplina
a
matéria.
Decreto
8.3. A recusa do Leiloeiro Oficial credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento,
dentro do prazo estabelecido neste Edital, bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou parcial,
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes
sanções:
8.3.l.Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
B.3.2. Multa, moratória ou indenizatória, nos seguintes percentuais:
8.3.2.1. 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;
8.3.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Prefeitura Municipal De
ltapiúna-Ce, destinados a leilão, no caso de:
a) Recusa injustificada em executar o objeto;
b) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
e) Desatender às determinações da fiscalização;
8.4. 10%(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 Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce 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;
/>iV.
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e) Descumprir cláusulas rontrntuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e àplicadas outras
sanções;
8.4.l.l. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento)
do valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão.
8.4.1.2. Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á concedido
o prazo deS(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 Municipal. podendo, ainda, a Administração
proceder à cobrança judicial da multa.
8.4.1.3. As multas previstas neste sub item não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e
contratado da reparação de eventuais danos. perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar
à Administração.
8.5.1. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal de
ITAPIÚNA-Ceara.
8.5.2. 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 S(cinco) anos.
8.5.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização à
contratante
por
perdas
e
danos.
6.6. 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.
8.7. ~enhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
8.7.1. 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.
8.8. A advertência e as multas serão aplicadas pela Autoridade Superior desta PREFEITURA
~UNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, mediante proposta do responsável pela fiscalização e
acompanhamento da execução do Contrato.
8.9. A imposição das sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade são de
competéncia da Secretária de Administração Municipal de ITAPIÚNA, facultada a ampla defesa
no respectivo processo. no prazo de 1O( dez) dias contados da abertura de vista.
8.10. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte, a
Administração comunicará à ]unta Comercial do Estado do Ceará. para as medidas de sua
competência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital, no contrato, e das demais
comi nações legais.

CLÁUSULA NONA· DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A assinatura do contrato implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus
anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
9.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessário, até 25º/ci( vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato.
9.3. É vedado ao Contratado sub contratar total ou parcialmente o objeto deste processo.
9.4. A Administração reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente apresente licitação,
tendo em vista o interesse público. ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante
provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo as licitantes o direito
de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei.
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9.5. É competente o Foro deste Município para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente
licitação.
CLÁUSULA DECIMA-DA RESCISÃO
10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
10.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
10.3. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
10.4. Amigá\·el, por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;
10.S.
Judicial,
nos
termos
da
legislação
vigente
sobre
a
matéria.
10.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.7. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a
CONTRATADA se conduzir dolosamente.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
EÀPROPOSTA
11.1. O presente Contrato fundamenta-se:
11.1.l. Na Constituição Federal de 1988; Lei federal n2 8.666/93, e suas alterações; pela Lei n2
8.934/94; pelos Decretos Federais n2 21.981/32 e 1.800/96; pela Instrução Normativa nºl13 de
28 de abril de 2010 expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC);
observadas as alterações posteriores;
11.1.2. Nos preceitos de direito público;
11.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito
Privado.
11.2. O presente Contrato vincula-se aos termos:
11.2.1. Do Edital de credenciamento de Leiloeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIÚNA-CE nº CHP 05.09.01/2018. constante no Processo PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPllÍNA-CE n11 05.09.01/2018;
11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA·DA EFICÁCIAE DA PUBLICAÇÃO
14.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos
relacionados a este, será divulgado mediante publicação de notas em jornais de grande
circulação e/ou no DOE- Diário Oficial do Estado, ficando as licitantes interessadas obrigadas a
acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE
IT APIÚNA, consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei n2 8.666/93.
CLÁUSULA DECJMA QUINTA-DO FORO
15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Municipal. no Foro de
IT APIÚ:\A/CE, c:om exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2. E, para firmeza e validade do que foi pat.:tuado. lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais. depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
.'\v.
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SECRETARIA DE

RAZÃO SOCIAL

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1.NOME: _____._ _ _ _ _ CPF: - - - - - - 2.NOME:. _ _ _ _ _ _ _ CPF: _ _ _ _ _ __

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO:

Procurador Geral do Município
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ESTADO DO CEARA
PREFEITlJIU MtJ\ICIPAL OE ITAPlfiNA

AVISO DE UCIT AÇÃO CHAMADA PÍTBLICA Nº OS.09.01/2018-SEAG

ESTADO I>O CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE lTAPIÚNA- A Comissão Pennanente
de Licitação comunica aos interessados que estará realizando CHA,\1ADA PÜBLICA, cujo objeto é o
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
DESTJj\;ADOS À ALIENAÇ..\O DE BE~S MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
IT APIÜNA. Os documentos devl!rào ser entregues até às 09b00min do dia 01 de Junho de 2018. O
edital estará a disposíçàn dos intercssad,;s nos dias utcis após esta publicação no site:
www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios, cplitapiuna@outlook.com e nesta comissão, no horário de 08:00
às l 4:00h às, na Avenida São Cristóvão, 11 9 215 - Centro - Jtapiúna - Ceará, ITAPIÚNAJCe, em 1Ode
Maio de 2018.

OBSERVAÇÕES:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DLÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ- DOE
JORNAL DE GRAl\DE CIRCULAÇAO,
PARA CIRCULAR COM DATA DE 11 .06.2018.
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ESTADO DO CEARÁ· PREf'Ell'liRA MUNICIPAL DE ITAtltSA-ADENDO MODIFICADOR. A Presidente da Comissão de LicitaÇio do
Município de ltapíúna vem infonnar que no Edital da TOMADA DE PREÇOS N• 05.03.01/2018, para a Coatrataçlo de Empresa Especiallzlda~.
Serviços de Dlvulpção dr Matérias para os meios de Comuolcação do lotuesse das Secretarias de Saúde, Educaçio e do Traballao e Assisti ··
·.
Social do ~tualcfpio de ltapiúaa - CE, foi feiw um adendo mmltfieJdor 1.1u~ aIlera a qualificacãu técllica c!o Edital em tela. Nio alteraado • Dltl.
··• '
abertura, que será oo dia 28 de Maio de 2018 b 09b00min. As demais cláusulas cononuam inalteradas. ltapiiula.CE, 10 de Maio de 2018. Maria ~dcarlll.~llfY'.
f'reitat Santos ·Presidente da Comissão de Licitação.
, , ' ;.: ' ·_:.•
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ESTADO DO CEAR.Á • PREFEITl'RA M1Jl"i1CIPAL Dt:: ITAPIÚ!'iA. A\"ISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PIÍ'BLICA Nº 05.09.0112018-sEAG,;c>::: •.
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos inter<:ssados que e>1ará realizando CHAMADA PÚBLICA, cujo objeto e o CREDENCJA..\1.E!\'TO
PE LEILOEIROS OFICIAIS PAR.A A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIE:-lAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA
~1UNICIPA1, DE ITAPlÚNA. Os documentos deverão s.:r entregues atê às 09h00min do dia 01 de Juaho de 2018. O edital estará a disposição dos
interessados nos dias úteis após esta publicação DO sít~: ~ww tcm.ce 8º'·br11ce-municipio>, c12Htaphma@outlook cpm e nesta Comissão. no horário de 08:00
ás 14:00h, oa Avcnid:i São Cristóvão. n• 21 ~ - Centro - ltapiúna ·- C~ani. ITAPIUNA'CE. cm 10 d~ Maio de 2018 .

••• ••• •••

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Munic1pto de Chorozinho. toma público que se encontra à disposição dos interessados o Edital do
licitação na modalidade Concorrência Pública n• 20i8.0S. J0.040-CP·SPDU do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada
para Exccuçlo dos Serviços de Pavirntntação em Pedra Tosca em di•ersas Ruas do Município de Chororinho..Cc. A realizar-se dia 13 de junho de 2018.
ás 2..QQ!u, ~taiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Raimundo Simplicio de Carvalho. S.'N • Vila Requeijão Chorozinho-CE, das 08:00 às 14 OOhs. ou pelo telefone (83) 3319 1163 e no site: wwwtce.cuoy.br Chorozinho..CE. 10 de maio de 2018. MARIA DE
LOVRDES GOMES DA SILVAAMÂ."ICIO. Prcs:d~ntc da Commão Permanente de Licitação .

.... ... ...

·~,

AVISO DE ERRATA· O Município de Chorozinho-Cc. através do Sr. Pregoeiro. comunica aos in1ercssados que mcontnt-se disponi\·cl na CPL e no site
www.tce.cc.gov.br, ERRATA reforeote ao Pregão n• :?O 18.04.~S.037.PP-FMS, cujo objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisiçõel de
medicamentos. material medico hospitalar. psicotrópicos, controle especial e para uso veterinário destinados a atender o Hospital Municipal Unidades
Básicas de Saúde e Centro de Zoonosc do Município Jc Chon>Linho, que tra:a de alteração no lote 02 do Termo de Referencia do Edital. Considerando
a alteração nas propostas, o prazo de recebimento e abertura dos envelopei sera dia 24 de maio de :!O 18. ás l 4:00h, na Sala da Comissão Pennanente de
Licitação. Chorozinho-CE, 10 de maio de 2018. ADSON COSTA CHA\'ES -Pregoeiro

.........

Estado do CearlÍ - Prefeitura Municipal de Sio Gonçalo do Am1tranre • A• iso de Lidtaçio. A Comissão Permanente de Licitaçio da Prefeitura
:O.funii:ipal de Sio Gonçalo do Amurante. lo.:alizada na Rua ll'•·te Alcântara, n• 120. Centro, roma púhlie-0 que se encontra a disposição dos interessados o
Edital de Concorrência Pública :--;•:?O l g.QSJ18.001 cujo objeto ~: constnição da rodovia municipal interligando a CE 156 llll Taíba a comunidade Morro do
Chapéu. no Mwlicip1.i dl: São Gonçalo do Amarante. CE, que realizar.se-à no dia l~ de 1unho de 2018 às 10:00 hs. Referido edital podetá ser adquirido no
er.dcrcç:i acima. a p:u1ir c!a data Jesta publicação, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 12:00 hs. Sio GonÇllo do Amlrante-Ce, 10 de maio
de 2018. Wllstane Soam de Oliveira· Presidente d1t CPL

•••••• ***
Estado do Ceará· Munlcipio de Caoindé -Aviso de Lieitação - Pregão PreseDcial 1\i• 023/2018-PP. A Pregoeira de Caninclé..CE- TDma publico para
conhecimento dos íntere~sados que, no prôitimo dia 24 de maio de .'.!O 18 ás l OhQOmin, n~ se~ da Comissão de Pregões da Prefeitura de: Caníndé. localizada
no Largo F!'llllcisi;o Xa,1r:r de Medeiros, S/N. h:naculada Conceição, Caníndé·CE, estarli ;calízando lic11ação. m modalidade Preaão Presencial, cujo objeto é
a aquisição de brinquedos para serc:n1 utilizados nos Centros Je Educação no Município Je Cani.'lcé CE através do plano de ações articulada.~ -PAR. Tenno
de Compromisso nº 201305306, confo:mc especificações co1,tid:ts uo termo de referê'lc:a consta•~te do Anexo 1 do Edital, o qual encontra-st' disponivel no
endereço acima. no horâno de 08h00mín às 14h00mi.'l. Claudiaoa de Freitas Alves. A l'reeorira.

••• *** ***

l'do presente aviso ~r.i cumprimento à Lei n" 8.666:93 e suas alterações a comissão pemian.mt~ de lil'itação da Prefeitura Municipal de Barreira comunica
aos Interessados que reahzarã no dia 29:05/2018. as 09hd0m. na Rua Lucío Torres. n'6~2. Co:ntro Barreira-CE, à Tomada de Preço Nº 29.0S.01/2018,
Contra<açào d: empresa espet1a!LZ<1da na ~OllSt!'llção de praças públicas em diversas tocalídadcs. do Município de Barreira - CE. De responsabilidade da
Secretaria De Infraestrutura. Transporte e Control~ L'rl:>ano. Edital e demais informações poderão s~r adquiridas no endereço supracitado, de segunda li
sci1ta-feira, de 08h às 12h Barreira· Cc 10 de maio de ::o: S Rob~na Serafim da Silva - Presidente da CPL
.... "'** •••

Estado do Ceará • Muokipio de Fortim -Aviso de Ucitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no dia ~910512018. às 08b30min. na
Saia da Comissão Pennancnte de Licitação, à Vila da Paz, Bloco D, n• 40-Centro --Fortim/CE, abrirá licitaçio na modalidade T.P. N" IOOS.Ol/:?018-SMAP,
cujo objeto ~a con.s:rução de sistema de abastccuncnto de água nas Localidades de Tapuio. Olho D'água e Barro VC'llllelho no !Município de FonimiCE.
com re;:-ursos da Fwiasa e contrapartida do Municipío. Tipo menor preço global. O Edit:il estará à disposição na CPL noi; dias úteis no boráno de 08hOOmi11
à>il4b00min e no sile: WW\\.tcm.cc.go\',br'licitacocs. José ~elo de Castro.

••• *** •••
fatado do C'eari ·Prefeitura Municipal de Rusm -Aviso de Lidtaçiio. !\1odaUdade: Prqio Presencial para Rqlstro de Preços n! PP..0109052018St:!\ll'S. Objeto: sele.;ão de melhor proposta 3través de registro d~ preços para a futura aquisição d~ medicamentos controlados, para atender o sistema
d~ sauàc, dest~ Município, de acordo i:om as espec1fi.;ações e qu:mtidades constantes DO terni;i de referência. Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão
de Preglo cumunic~ aos interessados qul! no dia 24 de maio de~,) l~. as 09:00 horns. na sala da Com;ssão de L:c1taçào, eswá recebendo os en'elOJ>llS de
prnposta de pre:;o~ e habilitação. Á Comisslo.
Estado do Ceará· Prefeitura Municipal de Sio Benedito - A•.íso de Licitaçio. A Comissão Pennanecte de Li;itaçio de São Benedito-CE. torna público
qce realizará dia29!05:2018. ás 09:00 boras. á Rua Paulo Marques. nº 378. Centro, São Bcnc:dito!CE, moclalidaJe: Tomada de: Preços N° 07.00512018-TP.
Objeto: contruwção dos SC:l''lÇOS :lc rccstrulllroiÇão da malha viâria """estradas vicinais do Munidpio de Sio Benedito-CE. O Edital poderá ser adquirido
junto a CPL. segunda à sexta·füíra no horário de O~h às 12h e 14:00h is 17:00b, ou pcio portal do TCE!Ce: https;11www.tce.ee.aov.brlpt-licitacocs 1 www.
saobmccito :e.go•'.br. Sio Benedito-CE, 08 de Maio de 2018. Edson Clciton Pereira Sousa- Presideott da CPL.

*** *** •••

Estado do Ceari ·Prefeitura Municipal dt Porteiras • A.viso de Licitaçio - Tomada de Preços nº 2018.05.10.1. Realizará a licitação cujo objeto e a
contratação de ser'l'i~os de engenharia para execução das obras de con;tnição de melhorias habi~.icionnís plll'll o controle da Doença de Chaps no Município
d., Pc·rt~íras:CE. nos termos do Convênio n' CV 046!>1:6 (SlCONV n• 83936412016), cclórado com a Fundação Nacional de Sailde • fL'NASA. Abenwa:
30 de maio de 2018 às 09:00h. Edital disponível à Rua Me~tre Zur..i n''. 16, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimento$: fone (88) 3557-1254 (R-211).
Porteiras/CE, 10 de maio de 2018. Maria do Socorro Rodri&ues Pereira - Pnsidente da Comissio Permanente ele Lkltaçio • CPL.

..... **• ....
Estado do Ceará· Prefeitura Municipal de Cedro - Errata de Ettrato Contratual'.\" OlOS.0112018-02. O Município de CcdroiCE. faz saber que o
e.\tra10 ant<lnonncnlJ pubh.:ado ncst~ jornal dia 03 de maio d~ 2018, rn,10 <)bje!o é a aquis1~ão de equipament.::ts laboratorial para atc:n<h:r a demanda da
Sccrctar;a de Saúde do M1.nicíp10 de CeJro - CE. Onde lia-se· RS 34.0!4,4i tfrinta e quatro mil quatorze reais e quarenta e um çentavos). lt:íil·lle agoa:
l\S 34.041,41 (Trinta e quatro mil quarenta e um rcai; e quarenta e ur.1 centavos). Cedro-CE. 10 de maio de 1018. Francisco Aotoaio \'iana Correia
Costa • Presidente d11 CPL.
'
•** ••• •••
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ESTADO DO Cf.ARÁ
PREFEll'URA MllNIC!l'AL DE lTAPllJNA

ESTADO DO CEARA- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA ·AVISO DE ADIAMENTO - EDITAL DE
CHAMADA PUBLICA N!I 05.09.01/2018, Objeto: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFIOAIS PARA A
REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIÚNA O Presidente da Cun:íssão de Licitação da Prefeitura Municipal de ltapíúna
torna público o ADIAMENTO da sessão qut" s..:ri.i no dia 01 de )unho de 2018, às 09h00min para o dia
OS de Junho de 2018, às 09h00min. ltapíúa;;, 28 de Maio de 2018. TIAGO DA SILVA PEREIRA -

Presidente.
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ruohcadopÕ~,~-fi~ação d1a.:::'.Sae~ 20 .1 S
no átrio da Prefeitura. os termõ'S recomendados
pelo Superior Tribunal de Just1ça-STJ na
dec1sao profenda no Recurso Especial
Nº 105.232 (96/0056484·5) CE 1ª turma

Av. S<io Cnslcvii:; 21 S Centro, ltapiún<a-Ce.
CEP 62.740 000,Tel. Oxx(88)3<!3~ 1'.~'G, F<~x 34311306. CNPJ 07.387509/0001-88
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO :. SERIE 3 i ANO X N"099 í FORTALEZA. 29 DE MAIO DE 2018

~lunícipal

Amuam~

·~ura~-

Estado do Ceará· Prefeitura
de Sio Gonçalo do
- .\\·iso de Lícítaçio .. \("missão Perm:inente de Licitação da P
, •
Muni.:1p~I d.: S~o Gon~alo do 1\maran1c. localizada na Rua he1e Alcánta1.i. n' 1~O. (t•n11·<1. tom• ;:i1.bl.~v q11t se encontra a disposição dos 1nt
adM t
o l\l1tal Jc l1'm;Nrênda PubltN !'\• :!01805.Z1.001 Cll)O ,1birw ~: rnmtruçãv d;i Rodovia do C1intvm1> Leite hg:mdo às Rodv•ta.< CE 4:3 e
lío... '
, .
:.1u~1. ip:u de S~o Gúr.~ak> d" Anwanl<'·CE. que rcahtlr·«·::í no dia 05 J,· jnlhu de 2018 às I0.00 h>. Referido F.dit3l pod.:rá ser a.!quírido n.:i ~r
·
a.;1ma. ar l!11r da da1a dcst~ pubh;Jç5<>, no horàrio d" c'ped1.-~ti; '"' pubk,1. da.< OX:úll ás i 2:00 h<. Sãn Gonçalo do Amarante-Ce. 28 de maio d~ 201 •
/
\\ ih1ane Soarei de Olheir~ - l'rnídentt da CPI..

e

:s

.....

""'"
"'~'
br:ado do Cura· Câmara Municipal de \'íçosa do Ceará -Avi•o de l.icitaç~u. Pregão PresencW :\' OJ/2018-C~l\'C. A Câmar~ Munici~al Jt \'iço'ª
d<'• Ccarà coim:mca aos 1uter~~;3Jos que est:J.:á rcccbcnco. 31é a< 0\':00:1 <!e• d1~ 1Z de Jt,n:w de .1tl l ~. no sala de reuniões da Comissão de Licn.ação. s1:0
;i A•. 1'1ujor Fdilardo de Pinho Pessoa s·'r.• - Ccntm - \1cos:i do Cear:i-Cc. a prorl()sta de prc.;os ~ duccmenraçã.:i de habitiraçio para o Pregão Prcsend<1l
v· (1~120 l s-C1'1\'Ç -Aq.iisi.;ã<> de combunivc:s parn a fro1a de veiculo~ da Câm:ira ~lunicipa!. O ••1lí1ll podcr:i ser obtido junto a Comissão, no endereço
surrocitado nos dias iitci .. Ja> 7hJOmin às l lh30n1in o da, l 3h30min a• l 7h01lrnm \'iço5a do Ceará. 211 de ;\biode 2011. Antonio Rodripes ~ta&•lhies
Filho - Prteodro.

ES !ADO no CEAR..\ - l'IU.fl.l llJR.A Ml'~ICll'AL DE SOBR.\I. - \\'ISO DE LJCI l'A(.'.\O - PREGÃO El.. ETRÓ!\ICO (SRPJ !"j• 09912018
- l\t'.CO\IP (88 7215631 - Corr.issào de l.ic11a;;ào. !lata de Aberturn: l20(> :111~. à> 09h OBJt'.TO: Registro de Prl!\'.o para Futuros~ Ewntu~is
Aquisi>.lc• de matcriai, r.ir~ tnln111cn,·;lo d~ vias e praça~ do ~1unK1pw J;; Sl>l:>ral, :cndo corr.o base os í1;;r,' constantes da Tabela SMNFRA 24 ou 24.1 l~om
d~soncrai;:io) e Tabela SJ:-IAl'I 032018. Valor do •:dltal: Gratuito. l'ffOR'.\IAÇÕES: Site: \\WIMQht1l.çc gqv.hr, (ACESSE - LICIT AÇÔESI e à Rua
\'ma:o uc \lcdeiros. !'\º 1.~5U. 4" andar. Fones: (88) 3677-11 S7 e IZS·l Sobral-CE, 29 dt Maio de 2018. O Prrgoeiro- Ricardo Barroso Castelo BrlUICo.
t:SHDO 00 CEAR,\ - l'RtH:l'l'l'R.\ ~llJNICJPAL Df; SOBRAI. - A\ISO DE LKITAÇÁO - PREGÃO ELE'l'RÔ;lilC'O (SRP) .'li" 0911í2018
- S\IS - Cc:itral de L1,1ta~Õi!s. llala de Abertura: 13 de Jun.io de 2n 1K. às 09h - Hor:irs<> de Brasília. OBJETO: Registro de Preços para Futuras e
[' c:ituais A~ui;i,·U.:s <!e n:Atcna1< hidr4~licus e !üdrosliilr.ilarios dest.naJ0, a m.rn:ircnçào h1Jràuisca d<: todlls as unidades de saúdt vinculadas à S~-c~tana
\!uni:ipal Ja Südc e~ Sobral.CE. \'alor do Edital: <.i1;!ft:110 l\FOR'.\IAÇÕlS: S;te: ",.v;.,19bral.çr:goy.1lr. (ACESSE·- SF.RVIÇOS1LICITAÇÔESJ e
~ Rua \':na:o de l\ltdeirn\, N• l ~Stl, 4' An.far f'ones: (~R; '6 7'!-1 l 5' ~ 125·\. Sobral-CE:, 29 de \laio dr 2018. A Pre~lra - Da)·ane Araújo l.inbarrs •

..... ... ., ....

Ui L\UO 1>0 O.ARÁ - PRU'EIT[R.\ Ml:~ICIPAI. DE ARACATI , A\ ISO OE ABERTt:RA DAS PROPOSTAS UE PREÇOS- TOMADA DE
l'REÇOS V 13 '1018-Sl!~lRAJC'El.OS- ,\ Pr.:li:Ht,ra !\.lmliçit'·al J~ :\rJ<:al1-Cf comum.:a a.•s int~re'!lldos que estará PROSSEGUINDO o processo
l'<•m.1Jd 1k Preços :-.1' 1V.:01~-Sl:J,fRA;CELOS,1·uJn OBJICl'O: ! thJaÍ;a\'.j,, ,,,m Cm1'1ruçlo de Calçadâo e Pavimentação da Rua da Volta. çom 11
Ar~nurn da, Prnp0>Ws d~ l'r,'l;os, às 16h do dia JO dr '.\lalo de 20lll. ,\rarali.("[. 29 dt .\1aio d~ 2018. Cintla l\tagalhits Almeida - Prnidentt da
Comiuão Especial de l.irilaçiio de Obrat e Sen·iços d• En11eohuri2.
tSIADO 1)0 CEAR:\-PREFEllTRA,ll'MCIPAL.0.EAR.\C\11-A\ISO ()[ABt.RnRA OAS PROPOSTAS OE PREÇOS- rmlAl>ADE
PRE( OS~· 12i2018-Sl'.l~f-RA/CELOS -A Prefeitura Munt•1p,1l Jc :\1:L<:Jtí-CE comunica aos intcrc;,ados que e:;:ar.i dJndo PROSSF.GL'IME:'l.'TO ao
p:u.:c';o Tomaea de Prc•ços N' l 2.ZQJ 8-SEJ!'\FRA"C ELOS. cujo OBJETO: Reforma da Praça do Cajueiro e Construção das Praças do Peixoto e Santa
T"'º"· co::: a Ab<rtura das Pf\)posias de Preços, is Hh do dia 30 de 'biode !018. Aracati-CE, 28 de .Ylaio de 2018. Cintia Macalbie1 Almeida Pn•\idtntr da Coml\,ào E'p<-cial de Licilação de Obru e Scníçn\ d( 1'.ngenh3ria.

1 S l.\DO DO CEARA - PREFEITl RA ,lli.'ICm\L DE IJ\l'll:N.\ - ,.\\'ISO l>E AOt\\IENTO - U>IT.\I. OE CHAMADA PUBUCA ~·
O~.O'l.Cll.'2018. 0~,icto: Credenclament11 de f.tiloeiru\ Olidilis para a Ruluaçâo de I.eilÕt\ dHlinados à Ali~nação dt Beo' 'IÕ~cls da Prrfcltura
'.\lunicipal de ltapiúna. O Presidcnt~ Ja Comissj11 Je J 1c:taçãn dJ Prd~r:ma Mum.:1pal d< ltapiimJ hlrna ptibhco u ADIA"E~TO da s«il<l que seria
rui dia OI de Maio de 2018. à> 119h00min ?ar~" dia U~ de .Junho d1• lOll!. à• 09h00min. hJp1una, :~ J.- ~iato de :o lll. TIAGO DA SJL\'A PEREIR,\
.. J>rc>:d\!ntt.

'*"" ......... .
t:uado do Crará - l'releilura '1unicipal dt: ;\lanapt - 1hi10 de Ahrrtura de Ennlopt(s) de Propusl•(~) de Preços - Tom11da de Preços N•
~1118.~3,:8,pOI ..,\ Çm:liss.'io P::nr.:meme d~ Líci1a,·ã.i ó Prc!~!!JrJ \:m1.:1pal ce :>-fa;sapê. '.ocafü:ida r.:i Rtlll !>laj1•r fo:;ê Paulino. 191 - Centro - MassapC/
CF: c'riniuni:a a..1~ intere;s;'ldos a abenur;i d.is ~n,eJ,ipe> de Jl!'ll;><•<t:.(<) Je ~n~~'" d:i Tomad;i ac Pr•»çiJs s·· ~01 S.0.l.ZN.OOl. cujo objeto ta tAe<:uçio dos
~cníçus de reforma do Ccn;ro d.: E:<p~i:ial:JJdcs O.Jomobsicl•. CEO. C~nr~o. junto a S,'<:n:taria de Saúde Jo Município de Massapê,CE. confonru:
prnJc:o(s). que se realizara no dia 30 Jc maiu rk ~O JS (30 05::n J~ l. :\' US <JOh;. Ml!sapêlCE, 211 de maio dr 2018. CPL.
htado do Ceara - PreMturs '.\lunidp~I de Massapé - A\'i~o de ,\bHtura de EoHlope(s) de Propusta(1) de Preços - Tomada de Preços ;li'
:u18.fJ3.28'.0112. A (1.Jmis~o Pennanenr~ de Líci1açãll da Prefoilur~ Mun:c;p~l de M3..,sapê. io.-ali1ada na Rua Major Jo;é Paulino, 191 - (\'lltro • Massapê1
CE. cnmur.1.;a ac~ mte~essados a ~bcrtur.i <.fo> en"clopcs d~ propo>!Jh• de preços da TomaÇJ uc l'rçço~ t-:" ::018.03.::8.002, cujo objeto é a execução do~
,cr;·íç,1s de C<•n.iruç3o de muros de Jh "tMn3 cm torno das cisternas das Exol2> Munic;p.ii; - Dt)tltt:Js. ,illlltO a S.:rn:tar13 éc Educação do Munícipio de
~1<1s~apé CE. confom:.e prnido:s ). quo se r.·ah1ará no d:a lú d~ m.,;,, de =íl i 3 i 30 0.5. ~(1JS1. ;,, trJ:OOhs ~b><ap~·CF., 28 de maio dt 2018. CPL
l.stado do Ceará· Prefeitura .\'lunidpul d~ '.\Ío\ a Ruun :\ Com1s>Jo dé Liciraç;iu tomJ púhlko ~uc n.> prt>i.imo di~ i 5 ik junho de Wl R iis oQ OU Ílll:-.is.
na modalidade "f or:1a.l.1 Je Prc.;os ~ .. SI· l'l'lltl.l: 1S. !'UJO ob1eto e..1 c~cçllÇào de paVJmcntaçiio ('Ili pedra tosea sem rc1untamento cm
;u.1; ée !ccailJ.•d;; rnra1> e fli>:~•W~ i.!<i 1-tunictpw de :-io•·a Russas O edital rnr:ipklo podcr;í ;er adquirido na sal~ de lkitaçõcs, nos dtas illeís após esta
p;hh.a-::io. :w t.orark1 de ar~nór.:en1n ,.. • ~~blico das OS •)O .is l ~·O!i horus. So,·a Ruis:nlCI-.:. 29.05.%018. Paulo Sérgio Andrade Bonfim - Presidente
da(PL

~'t:<rl abnnco l1rna;:.io

btado do C•ará - Serviço Autônomo de .\gua e Elcoto de~º' a Rima•. A C'0rn"~Jo d~ l. '""aç~o ;cm1.1m;a que no dia J0.05.:!018 ás 08:()() h~. abrira~
prnpostas de rreços rcforcnt.:-s a TomJdJ <ic Pre~·o~ ;-.!" SA.\E: P·O l '; 8, que ~;,a •vnt:atJ>à(• ;10~ ~r;, í~'" d~ con.\u!toria ~ asSl!ssoria te~nica admínisttalÍ\ a
!un:o à Com1•sãu d~ Lscnaçào. Pregoeiro« Equipç de Apo111 >c·tor d~ 'adi\tro ~d~ ~ontrat<». 'ons:and.:i J~ntrc uutrJs ori.:nta.;õ.:. praltca~ tanto na fase
1r.t~rna qumt" e~·erna do rroced1me:tto !tci1atilrio junto ao SAAE de!';.,,.• Russas. AlHltuu Th~-odoro dos Santus - Prnidrnte da CPL. So•·a Russa.:
CE, 29.05.2018.
bt~do do f'<ad - Prefeitura ~lunidp•I de ·rauá - A'"'' d• Rnogaçiio - Prei:ão l'rcscndal ;o.,• l l.U02i20Jll - PPRP. A 1'1c~ocua da Prcfeitwa
\lun:ci~al Jc Tau.í .. CE. tom~ púl-11.:0 p.ira \'.Mhecimcnt.i Ji>~ tnl<re;,adL'> \jllC. J l1c1rai;fí0 do Pregão i'rescnct31 N" 11.002".:úl!S- PPRP . .:ujo objeto~
" R•g»tro Jc Prcç•» ,·is:inJl.l furura < c>rntual aquísí.;ão Jc !'.cn"ro~ ali:ner.ll•m» Jc<tm.ii!o> atenderª' J<"mandas do C'APS 11. CAPS AD !: S,<\.\IU. de
mr~re-;sc J;1 s,·cr"t:!ria de Saúde.?<> !\·l;L-:s.:1p10 de, Tr.tlá-C':. foi '"'º"ado ê"' d<!~tmin>çlú d,, ~urondJU.: suptnor nos 1ermos do art. 4'l da L..-i fed.:ral n•
~.f:f:tt) ~3.

para

d

tctonnulação ~ a.iu~tc ..~<1

,1b;.:ti),

A Pr~got"ira.

F.st3do do Ct•<1rá - Prdcitura ;\lunlcipul de Aquiraz - Senctaria de Educação. A•i'o de Lkitaçio - Prl'l!iio Prestncial ;11• ?O 18.0S.24.001. A Pregoeira
Jc !\h;ni~ipi1· d~ t\..;•.11ra~ :ema púhhni q·Jc rw J1a 1: de 1unh(• d< ~fl ! .~ 09hflOmin Janí 111:!'1'' á lic1ta\'à,1 quc tc"fll rnmo objeto o Rcgi•tro de Preços para
~ fon.• r:i.: ni.:ntu.JI aqui~ii,..10 ..!~ um.fonl"l.: p.!r:t !>;1pnr as n~·cc')~h.!ad..:~ tfo~ .:.1 1.t~.<'.!~, Ja-1 rncu:it.k~ras e Jo:'!> mt~it1rÍ3clJ~ dJ R~dc Pública Monicipal de Ensino
de \!ur:1.:1p1P d~ 1\quira1. ~bwrcs 1~fo:in.1.:lks scràv c·b!iJ.t., 1w1h) J C~!m;~:>.11) d..: L1-..1t.;1s;..i.o da~ OShOC a!) i:hOOmin. sit..:> a Tran:·s:>J J.hé Lauc V14na. n"
11 \ .. Ccnrni ,\quiral-Cf', 211 dc maí" de 2018. Ana Tom~cia M. d• fr•íl"' - l'••i:o•ira.
•
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l:SL\UO DO CEARA

PREFEITllR·\ MIJ'>ICIPAL DE IT ..\PllÍNA

LISTA DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES
CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO N2. 05.09.01/2018

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES

DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA.
- - · · - - - - · - · - -.......

fata da abertura:

105 de Junho de 2018

_ _______
..

___,

;------------------ ·-------·-- .. -!

t~r_iº~----------·--! 09h00min (N°-~'~} horas

.
i5 ala. _d<1 Cor.nissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Jdel
1
.
iltap1un~Ç_E____· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Avenida São Cristóvão, Nº 215 - Centro - Itapiúna - CE.

1

iLocal:

t

l

~ !Endereço:

._ _ _ _ _ _ J _ _ .

~---·

J

FUNÇÃO

. .......___.._._ _ _ _ _..--.. -·

NOME

i Preside_n_t_e_.[_ _ _ _ _T_IAGO DA SILVA PEREIRA
;

j

.\·:. S.Jo C:·i'.-it1)v;h), :!. l S. í~1:n~r d, lt.q:1ún~1·Ct'.
CEP li.!./ :0.1.JOO,T.:-l Ox-;(:lH)..l·U l J 21>1, F"' 34311 :'Uú. C"il'l 07.3U7.500/ílüll1 ·HH
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Ministério da Fazenda
Receita Federal
•

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número

'

EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRAO
Nascimento

19/12/1974

CÓDIGO OE CONTROLE
136C.88A3.A382.39FF

.
·

582.179.833-72
Nome

·r~

•
,

Serviços Barra GovBr

BRASIL
(HTTP://BRASIL.GOV.BR)

•

Ministério da Fazenda

'

Secretaria da Receita Federal do Brasíl

Comprovante de Situélção Cadastral no CPF

Nº do CPi=: 582.179.833-72

Nome: EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRAO

Data de Nascimento: 19/12/1974

Situação Cadastral: REGULAR

Datu da Inscrição: 13/0711996

Digito Verif:cador: 00

Comprovante emitido às: 12:12:58 do dia 13/04/2018 (hora e data de Brasília).
Código ae controle do cornpro•1ante: 16EB.228A.A9FE.541 E
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

'

Certidão
Certifico q1..1e, de acordo com os ossentamen:os do Cadastro Eleitoral e com
e c;ue dispõe a Res.-TSE no 21.823/2004, o eleitor abaixo qualificado ESTÁ QUITE
com a Justiça Eleitorai na presente da~.a.

Eleitor: EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRAO

Inscrição: 041245200728
Zona: 3
Município: 13897 - FORTA.LEZA
00~:;

d0 Nascimento: 19i12/1974

Seção: 387

UF: CE
Dom1cilíado desde: 21/0ó/1992

Fil!ação: JAND!RA BEZERRA DE GIRAO

JOSE SYDNEY GIRAO
Certidão emitida às 16:36 de 21/05/2018
C.2~.

-rs: ff-1 2.1.3:3/2Gf.>L

·\~; cvnceito d·~! qu'.:J~;.:io cteit~ra! reúne ~ plenituât: oo gozo d::·s d:rc;tcs polit;COSr o regtilar exercício dv vota,
saivo q~iande facuit.auvo 1 o av~nd1mentc a convoco:~êes ~1<1 .JHst:ç<: Eleitora: para auxiliar os trabalhos rciat~vcs

,;;, ;:;:,;;,,:;, a ir.e;.. ist,;n:íi~ ce rnulras a::i11cactas, em caráter definitivo, pela J:;stíça eleitoral e não remitioas,
:xcctuadas ib anistia:, 1.c;a<S, e a regLl!ar pre;tacib ce contas de campanha eleitoral, Quando se tratar de

1

c:inJiJatos."

A plenitude co 9ozci di:- d1re1tcs polít:cos c"c.:irrc (Jd inornrréncia de i:erda de nacionai1oaae; cancelamento de
r.ilturalzação ::cr sentença transitada em Julyado, n•terd1ção por incapacidade civil absoluta; condenação
('1mina1 transitada ern J•Jiça<!o, erqua:'l:c d..;r3,em sec:s efeitos; rec:isa de cumprir obr:gação a todos 1111posta
:;u prestação altem<:t1va; conGenação p,Jr irr;;rob1caae i3dr.wi1Strc:it1vJ; ccnscriçào; e opção, ern Portuga:, pelo
est~tutJ da igualdi1dt.'.

''"")

Est:.~ certidã9 de quitação eleitoral é expedida gratuitamente. Sua
autenticicl;:ide poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na
Internet,
no
endereço:
tittp:/íMv\'1_J$_~jl,l$._,Ç)_r 1
por
meio
do
código

MMWB.09KP.3YRV.08QO

J d~
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TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DE LEILOEIRO

'

LEILOEIRO: EDUARDO SYDNEY BEZERRi\ DE GIRÃO
Em 22 de maio de 2017, compareceu perante o Presidente desta
Junta Comercial do Estado do Ceará, a Sr. EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE
GIRÃO, inscrito na função de Leiloeiro em 22/05/2017, tendo o mesmo apresentado
toda a documentação exigida pela Instrução Normativa nº 17 do DREI e pela
'~, legislação em vigor, com pedido de matrícula de l;~iloeira defeido pelo Presidente
desta Junta em 08/05i2017. A seguir, o ·requ.e~nte prometeu cumprir fiel e
dignamente os deveres inerentes ao exercício d(l.ptofissão de Leiloeiro, tomando
posse no cargo com a matrícula sob o nº 27. E; para'ê'Qnstar, foi lavrado o presente ato
que, depois de lido e achado'"tonforrne, vai abaixo assinado pelo Presidente da Junta e
pela nomeado.

Fortaleza, 22,K@aiode 2017.
,\\\~ e.

ca:~li~~i!Jc'l;
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gelista Monteiro
Presnlente

//'ú. ffP'~d ......

E~rog~Y Bezerra e G1rao
Leiloeiro

EsTADO oo CsiflteÍta Nacional do Registro

do Comércio

·'"t:at:

.- ~

Junta Comercial do Estado do Ceará.

~
FL.•

'

·CJ

CERTIFICAMOS que, revendo os arquivos da Junta
Comercial do Estado do Ceará JUCEC, deles consta registro do Leiloeiro Público

Oficial

SR. EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, 582.179.833 72,

Matrícula 027/2017, residente e domiciliado na Rua TIBURCIO CAVALCANTE,

890, APTO 104, Bairro ALDEOTA, Fortaleza, Ceara, cep 60.125.100, Fones, 085
~996262640

e 085 987017909, E_mail, sydneyleiloes@gmail.com. E não consta até a

presente data nenhum registro que desabone a con4uta do referido Leiloeiro. O
...

· ,,;

reterido e verdade. Dou fé Secretaria da Junta Comercial do Estado do Ceará. Aos
""
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dezoito(18) dias do mês de-maio do ano de dois triiJ"e dezoito (2018). LENIRA
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

N2 201800242829

-

-

CERTIDAO OE DISTRIBUIÇAO

'

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível, Exec. Fiscal e Criminal

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATE A
PRESENTE DATA, QUE CONTRA
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRAO
CPF: 582.179.833-72
NADA CONSTA na Justiça Federal de 1~ Instância, Seção Judiciária do Estado do Ceará.

Observações:
1 - Esta certidão foi expedida gratuitamente,

através da Internet, com base nas Portarias N2 729/2009

e 597/2013;
2 - O n2 do documento constante nesta certidão foi informado pelo solicitante, sua titularidade e
autenticidade deverá ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e
Identidade);

Atenção:
•A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada pela instituição que a solicitou, caso
ientenda necessário, no endereço http://www.jfce.jus.br por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
,observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Certidão.

Fort:ale:?a, 22/05/2018 15:22:25
Endereço: Praça Murilo Borges, S/N, Centro, CEP 60035-210, Fortaleza/CE
Fone: (85) 3521-2500

1 ck l

•

PODER JUDICIÁRIO
.JUSTIÇA MILITAR DA UNI..\O
CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS
29812288

'

Certificamos qm.> contra
No:nc: EDV:\RDO SYD:\'EY BEZERRA DE GIRAO

CPF: 582.179.833-72
Data de N'ascimento: 19íl2/197-l
-.

:\1.1me (Ll ::ü::: .JAi\OIR-\ BEZERRA l>E GIRAO

'.'iADACO'.'ISTA

1H1 qu-: se refere a A\·õcs Penais Militares cm andarm:nto ou com sentença condenatória
trnn,itada ;;:,·m julgado dou Processo de Execução Penal em andamento na Justi1,·a Militar da

ullÍ;t~l.

(\:rtid:fo emitida i:m 23/05/2018 ás i 6: 19:0 l (lwra de Brasília) com base na Resolução n"
149. <k 03108/2007. t:o Superior Tribunal !\·1ilit1r, publicaó no DJ de l 7/08í2007.
Cb dad0s pc'.\soais a:íma são de n:sponsabilidadl;' do solicitante da certidão.
i\ autenticidade desta ccnidào poderá ser confirmada no endereço http:í/www.stm.jus.br
r\km1 "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o

CPF do t:mis:;or tb Certidão.
/
/

C~rtidão

Esta

1f~/

gratuita e de âmbito nacional
é válida por 90 dias

~\

c~rtidão
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ESTADO DO CEARÁ
PODER .JUDICl.ÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
SEÇÃO DE CERTIDÕES
'

CEltTID..\O DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL
:\ÃO É VALIDA PARA l:\STRUÇÃO PROCESSUAL

CERTIFICO, em virtudl! da facul<lad~ que me é conferida por lei e a rcqut:rimcnto da parte
interessada. que consultando nos Sist~mas lnfonnatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca,
,..,,,DESDE 1º DE AGOSTO DE 1994, ATÉ A PRESENTE DATA, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO,
A
•
dos processos de Natureza Cível, EM TRAMITE, distribuídos aos Juízos Ch'eis, de Execuções Fiscais. de Recuperação de Empresas e Falências. da Fazenda Pública, de Registros Públicos, de Famífot, de Sucessões, da ,Justiça Militar e Juizados Especiais Cíveis, verifiquei NADA CO'.'iSTAR. cm
nom<: de EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRA.O, CPF nº. 582.179.833-72.

CERTIFICO, ainda, que a supracitada consulta baseia-se nas classes e assuntos definidos nas
Tabda::- Processuais Unificadas do Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ nº. 46i2007, exceto
at1ucll'!'t protegidos por Segredo de Justiça, na fom1a do Art. 189 da Lei nº. 13. 105/2015, os quais, só
~crão informados nas certidões destinadas à instrução processual.
CF:RTIFICO. finalmente, que esta certidão só é \·álida por 30 (trinta) dias, a contar da data
rasuras ou emendas, com assinatura do Agente Público responsável e Selo de
Autenticidade.
d~ sua emissão, sem

O rderido é verdade: e dou fü.
Fo1talcza, 21/05118 às 15:56:51

Usuário: 3038

E!ir:i:::1~'~:0,;c;:::1;:;;T~\
!tJ"~ .': 2 ftJ,Ji:IÓ 2018 ~···-~--:-:::-
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ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDIClÁRIÓ
COMARCA DE FORTALEZA
SEÇÃO DE CERTIDÕES ,
CERTIDÃO DE DISTRIBUICÃO CRIMINAL
VÁLIDA PARA FINS DIVERSOS

''°)
·'

CERTIFICO, cm virtude da faculdade que me é conferida por lei e a requerimento da
pane intcn.:ssada. 4ue consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuiçüo dcst•t
Comarca. desde 1º de agosto de 1994, até a presente data, cm relaçfto ao Polo Passi\'O dos
processos de l'laturcza Criminal, distribuídos aos Juízos Criminais, de Crimes Contra a Ordem
Trihuhiria. do Júri. de Tráfico de Drogas, da .Justiça Militar, de Penas Alternath·as, de
E'.\ecução Penal, de Trânsito, .Juizados Especiais Criminais e Juizado de Violência Contra a
~lulhcr, verifiquei NADA CONSTAR. cm nome de: EDUARDO SYl>NEY BEZERRA DE
GIRAO. filho( a) de .JOSE SYDNEY GIRAO E .JANDIRA BEZERRA DE GIRAO.
CERTJFlCO que, tendo em vista a vedação constante na Lei nº. 8.069/90, esta
certidão não inclui enntuais atos infracionais atribuídos a crianças e adolescentes.
CERTIFICO, finalmeme, que esta ccrtid;-10 só é válida por 30 (trinta) dias. a ~untar da
<lata Jc sua emissão, sem rasuras ou emendas, com assinatura do Agente Público respons~h·el e
Selo de Autenticidade.

O referido é verdade e dou fé.
Fortaleza. 22/05/2018 às 11: 12:28.

Usuário: 62102

:CTl ~-.,~;. :.;·;!" '.':~; .. ·:~::~;~:*:;r,{l
1,1;1 .2 ~iMAl~ 2~;8 · '"
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Acesso à informação
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~~ Receita Federal . , . .. ·'· CERTIDAO
~

•

'~!

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

7,

~

'

.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDUARDO SYDNEY BEZERRA OE GIRAO
CPF: 582.179.833-72
.~.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do Sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
~.ão constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (OAU) junto à
Procuradoria-Gera: da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão se refere a situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
irclusive as contribuições sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8 212. de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <ht~p:t/rfb gov.br> ou <http://www.pgfn.gov br>.

~
·~·

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
En:itida às 11:43.52 do dia 22105/2018 <hora e oata de Brasília>.
Và'ída até 1811112018.
Codigo de controle da certidão: D5BE.62E2.CDEA.3E79
Oualauer rasura ou err.enda invalidará este documento.

Nova Consulta
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http://scr\'icos.recciw.fozenda.gov.bríServiços/cenidao/CNDConjuntal n... 22/05/2018

--------------------------------·························

t\1inistério do Planejamento, Orçam~to e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Dcc l.1r.1:1:os par .1 os fins prt\'Ístm nJ Lei n.1 8.666, de 1993, wnforme documentação apresentada para registro no SlCAF e
;1rqui.,·a<lJ n:i U:\SG CJdas~radMa, que J situação do fornecedor no momento é a seguinte:

·~::NJJ / CPF:

Validade do Cadastro:

582.179.833-72

R.iz.in Sm.íal í :":orne:

Do:nici1io hc:il:

EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRAO
13897 - Fortaleza CE

t;nid.idc C.iJastr.>dora:

170038 - SUPERINTEND~NCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE

EndL·re~o:

ru.i tiburcio cavalcantc 890 apto 104 - Fortaleza - CE

Ucnrrênci.:i.

Nada Consta

l::1;:>úlimcnt•> dt' Lic::tar:

Nada Consta

\':ni:u:u ,.nm
Ocorn::rK1~s

"S"n·içu Públii:<>":
!mpeditÍVJ> ir.d:rc:t.1s:

Nada Consta
Nada Consta

Níveis validados:
1· C:rcJ.:nc1.1mrnto
II - H.1biiir.1<;.io Juridíc1

l!I · f\q:ul.uíd.1de ti:;c.il e Tr.ó.1lhi~t<1 h:<ler.11
Recrit.1
V.1iidadt>:
18/11/2018
Tr.1b.ilhistJ

V.1lícLdé:

17/11/2018

Í::tp//www.:st.)US.br/ certidao

30/10/2018

~022R

JUDIClA~lC

..;·uf::7 .! Çl~. DC ··:·::.,\E:P·.LH.::1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Norr.e: EJ'JAR.DO SYDNEY BEZERRA JE GIRAO

1 ~ºl"' 11n n·1~-"'~
rp~
l.~. _,~ .ll::l.IL3 !'l.
Certidão nª: 150588073/2018

Expedição: 22/05/2Cl8, ãs 11:42:21
Validade: 17/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de s~a expedição.
Ce=tifica-se que EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRAO, inscrito(a) no CPF
sob o nº 582.179.833-72, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
~a Resolução Ad~inis~rativa n• 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agcsto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão sãc de responsabilidade dos
T:r ibu.nais do Trabalhe e estão atualizados até 2 (dois) dias
an~cricrcs à data àa sua expedição.
No case de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeleci~entos, agências ou filiais.

l

A ac~tiftiiil
oonni~i!~l-i~ verlllcaçlo Je sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

arara crnrCiQJ[

Iatcrnet

. l'

{http://www.tst.jus.br)

Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
\

.

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados ~·! .1
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 1 \
inadimplentes pera~tc a J~stiça do Trabalho quanto às obrigações~;/
e s t a b e 1 ec1'd as em sentença ccr:acnaccr1a
·
· ·
·
..:: em JU
· 1 gaao
· ou em /',\
transita~a
a::ordos judiciais trabalhistas, ir:clusive no concernente aos ·
recolhime!:.tos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
'
de execução de ac~rdos firmados perante o Ministério Público do
Trabalhe o~ Co~issão de
Do

i

t.:\7)

'/i)"
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GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certificado de Regularidade de Débit.os Estaduais

Nº201800016667
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07 /2006 de 27 /03/2006

.--=~===::~--==:~õENTifiCÃÇi~~~o·(~-?.~~ü~~T~.....

, 1Inscrição
"""'\

:1

****************** *****"'******** ;.:** *************************

:r:--- ·--·------: J
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·-------------~--=

Estadual:

1

1
1

........ ,.." .......··--·--'"···-····~···----·-......... --------··---······--·-..·-····---

CNPJ / CPF:

:582.179.833-72

•iRAZÃO SOCIAL
i

/ NOME:

l~~~-~RDO SYDNEY BEZERRA DE GIRAO·----····--------··· ·--·J
Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado,
verificamos existir débito Inscrito em nome do contribuinte acima
especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANCA
ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os
mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de
conformidade com o disposto no art. 206 da Lei n° 5.172 de 25 de outubro
de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.
EMITIDO VIA INTERNET EM 20-04-2018 às 12:25:44
VÁLIDO ATÉ 19-06-2018
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no
endereço www.sefaz.ce.gov.br

/Jf
l

'

1 de 1
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIV

CPF /CNPJ: 58.2.179.833·72
Contribuinte: EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRAO
Endereço:

R TIBURCJO

CAVALCANTE 890 104

ALDEOTA

Tipo de Imóvel: Residencial

Inscrição ISS: 479025·1
Inscrição IPTU: 429915·9
Localização Cartográfica: 09 0024 0445 0004
Testada Principal (m): 44,00
Área do Terreno (ml): 2178,00
Área Privativa (m 2 ): 181.00
Área Comum (m 2 }: o,oo
Cc:rt ficamos que cons:::in óebito!. ern relação aos tributos municipais na seguinte condição:

• Crédito tributário não vencido.
Cvnforme o Cis;;:;sto no art. 206 ca Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1956 (CTN) e no Artigo 541 do Regulamento do Código
r, 0 13.716/2015, este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa,
;:.or existirem débitos em nome do contribuinte acima quahfícado, somente nas condições acima especificadas.

Tribwtàno Munic:pal, a;)rov~ac pelo Decreto

Fcrtrt:e:a .. 16 de abril de 2018 ( 15:23:01 )
Ccrt.dào expedida gratuitamente com oase nos artigos 534 a 563 co Regulamento ao Código Tributário Municipal, aprovado pelo
D~creto nº 13.716/2015.
A auter.ti::idade desta cert1dilo deverá ser confirmada no site Cc SEFiN (w·.vw.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

VLJli:lJdc: 90 dias.

CERTIDAO EMITIDA VIA INTERNET
htt : -w.sefin.fortaleza.ce. ov.br
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Certiflado de R99ularidade do FGTS • CRF

rnsuíçdo
Razio Soc•al

: ~t ;~~, >1•,.i~,1 (• b
: H>JhC() ~Yl".it·l ·1

Endert!ço

i

R n~,;,;.<:1•.:::

~t=il:k.~A

n·

~-:i- ..'::

C>-'11/.U.~Atffr &9C 1-p t;)41

HElrtll.fS :'+:e~ fAlt:Z.s; -:r::,1

fO~~~·tt'i)

t. C:l'ª·' Eton6rrntd f'ed~r,il. nc uso da atnbti:t;Jio ~ue lhe conferf' o Art 7, .::a Lei $.036, de l ! oe n'ldlt""_. d<.! t990, certifica: que, r'lesta i1itta, a emprf'~a ac:r.1a
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DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa que o Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão,
portador do CPF sob o nº 582.179.833-72, Leiloeiro Público Oficial do Estado do
Ceará, realizou Público Leilão para a Prefeitura Municipal de Araripe, situada na
Rua Alexandre Arrais, 757, Centro, Araripe -CE, com total presteza.
Onde foram leiloados 3 Ônibus. 1 Caçamba, 1 Pá Mecânica, 1 Motoniveladora, 4
Caminhonetes, 11 Automóvei~.
Sendo assim nada o tenho o que desabone a sua capacidade tecno profissional e
por ser verdade dou fé no presente documento.
ARARIPE/CE, 30 de Maio de 2018
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Damião Malaquias de Sousa,
Presidente da Comissão Especial para Averiguar a Situação de Veículos
Pertencentes a Esta Municipalidade, e Dá Outras Providências
CPF: 222.875.233·91
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,-;;;::~· ~~\ -~~3-_,_;_a_··-~c-º-íc-e"'"'.;'-;-J-,..,-~-:-i~-o\.;-~-'v-~-a-~_rt_il-va_s_B_:::..~-~10-:. .: .~. .: .·~;.: ;s~;J:. .·- Membro da Comissão Especial para Averiguar a Situação de Veículos
Pertencentes a Esta Muníci;:>alidade, e Dá Outras Providências
CPF: 0~8.402.473-66
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Cícero Paulino da Silva Neto,
Membro da Comissão Especial para Averiguar a Situação de Veículos
Pertencentes a Esta Municipalidade, e Dá Outras Providências
CPF 013.279153-67

Rua Alexandre Arrais, 757, Centro, Araripe -CE

ifA1~
~
DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa que o Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão,
portador do CPF sob o nº 582.179.833-72, Leiloeiro Público Oficial do Estado do
Ceará, realizou Público Leilão para a Prefeitura Municipal de Ubajara. situada na
Av. Governador Cesar Cais de Oliveira Filho, nº 554, Monte Castelo, Ubajara-CE,
com total presteza.
Sendo assim nada o tenho o que desabone a sua capacidade tecno profissional e
por ser verdade dou fé no presente documento.
UBAJARNCE, 22 de Março de 2018

•.

RÊNAT0°SOUSA NERI
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de
Bens Móveis, e Imóveis do Município de Ubajara
CPF 669.495.563-49

LIVIA ALMEiDA BRITO DO AMARAL
Membro da Comissão Permanente de Avaliação de
Bens Móveis, e Imóveis do Município de Ubajara
CPF 019.820.673-90

TOMAS FERREIRA MARTINS
Membro da Comissão Permanente de Avaliação de
Bens Móveis, e Imóveis do Município de Ubajara
CPF 751.296.043-34
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Rua Presidente Mediei, nº 167, Centro, Camaubal-CE

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa que o Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão,
portador do CPF sob o nº 582.179.833-72, Leiloeiro Ptiblico Oficial do Estado do
Ceará, realizou Público Leilão para a Prefeitura Municipal de Umarí, situada na Rua
3 de Agosto. nº 200, Centro, Umarí-CE. com total presteza.
Sendo assim nada o tenho o que desabone a sua capacidade tecno profissional e
por ser verdade dou fé no presente documento.

UMARÍ/CE, 22 de Fevereiro de 2018
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FREITAS BARROS

Presidente da Comissão de Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis
CPF 262.99 . 53-00

Membro da Comissão de Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis
CPF 166.523.658-20

Membro da Comissão d

aliação dos Bens Móveis élmóveís
CPF 005.121.713-94

Rua 3 de Agosto, nº 200, Centro. Umarí-CE

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa que o Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão,
portador do CPF sob o nº 582.179.833-72. Leiloeiro Põblico Oficial do Estado do
Ceará, realizou Público Leilão para a Prefeitura Municipal de Carnaubal, situada na
Rua Presidente Mediei, nº 167, Centro, Carnaubal-CE, com total presteza.
Sendo assim nada o tenho o que desabone a sua capacidade tecno profissional e
por ser verdade dou fé no presente documento.

CARNAUBAUCE. 02 de Fevereiro de 2018
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LAUANARE~MA TIÃsÔA SILVA
Presidente da Comissão Especial de
Avaliação e Levantamento Patrimonial
/
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·'-/~~MA 1 APARE~l~A '1~
1

1º Membro da Comissão Especial de
Avaliação e Levantamento Patrimonial

_f ~ifsêô J~~~i~i6'=
2º Membro da Comissão Especial de
Avaliação e Levantamento Patrimonial
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Rua Presidente Mediei. nº 167, Centro. Camaubal-CE'

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa que o Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão 1 portador do CPF
sob o nº 582.179.833-72, Leiloeiro Público Oficial do Estado do Ceará, realizou Público Leilão para a
Prefeitura Municipal de Arneiroz, situada na Praça Joaquim Felipe, 15 - Centro - Ameiroz-CE. com
total presteza.
Sendo assim nada o tenho o que desabone a sua capacidade tecno profissional e por ser verdade
dou fé no presente docurr.ento.

ARNEIROZ/CE, 18 de Janeiro de 2018
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JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA
2° Membro da Comissão para
Organização e Acompanhamento de Leilão
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Rua João Batista Arraias, 8 ···Centro - Antonina do Norte-CE
Cf';PJ: 07.59.t.500!0001-48

~
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Trahlbmtlo o prrMJlle, con.~ruindo o hdll.fo.

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa que o Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão, portador do CPF
sob o nº 582.179.833-72, Leiloeiro Público Oficial do Estado do Ceará, realizou Público leilão para a
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, situada na Rua João Batista Arra•s, 8 - Centro·· Antonina
do Norte-CE, com total presteza.
Sendo ass:m nada o tenho o que desabone a sua capacidade tecno profissional e por ser verdade
dou fé no presente documento.

ANTONINA DO NORTEiCE, 14 de Dezembro de 2017
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Rua João Batista Arraias. l) - Centro - Antonina do Norte-CE
CN'PJ: 07 594.500/0001-48
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', i Prefeitura de
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\U ,azendo Uul!o UJJli!
.DECLARAÇÃO
D~claramos a quem interessar possa que o Sr. Eduardo Sydney Sezerra de
Girão. portador do CPF sob o nº 582.179.833-72. Leiloeiro Público Oficial do Estado do
Ceará, realizou público leilão para a Prefeitura Municipal de Quiterianópolis. situada na
Avenida Launndo Gomes, Nº 152. Bairro: Centro - Quiterianópolis- Ceará, com total
presteza.

Sendo assim nada tem cu que oesabone a sua capacidade tecno profissional

e

por ser verdade dou fé no presente documento.

OUíterianópolis - CE. 07 de dezembro de 2C 17
-~

Presidente da Comissão de Avaliação e Leilão
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'JõfilERREIRA DE MACEDO
'i" Si::cietário da Comissão de Avaliação e Leilão

2° Secretário da Comis$áO de Avaliação e Leilão
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ANEXO II
REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

PREFElTURA MUNICIPAL DE ITAPllJl\:A

CO~IISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

Eduardo Syd1wy Bezerra de Cirão, Leilol'iro Oficial, portador da matrícula na JUCEC
número 027, da cédula de Identidade >: 92002266263 SSP-CE, e do CPF N" 582.179.833-72,
n~sidentc/domicilíado no município de Fortaleza-CE, à Rua Tibúrcio Cavakante, 890/104,
Bairro Aldeola, CEP 60125-100, tclc~fones (85) 99626.2640 / 98701.7909, email
sydneyleiloes~1 gmail.com, n·rn perank l'Sla Comissão manifestar seu interesse cm realizar
Leilões Oficiais destinados à alienação l."iv bens móveis do Prdeilura Municipal De ltapiúnaCe.
Fortaleza-CE, 24 de Maio dl' 2018.

Assinatura
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Ru<i Tiburc:io Cavalc:ante. 8901104. Aldeota. Fortaleza-CE. CEP; 60125-100
Fone: (85) 99626 2640 / 98701.7909
E-mail: sydneylciloes@gma11.com
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ANEXO Ili
(DECLARAÇÃO DE QLJE NÃO SE ENCONTRA ISIDÔNEA)
OBJETO: CREDE~CIA\1ENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE
LEILÕES DESTI1'!ADOS A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA
MLNICIPAL DE ITAPIÚNA DO ESTADO DO CEARÁ.
CIU:DENCIAMEl'\TO N'03.09.01/2018.

'~

EduJrdo Sydney Bezerra de Girão, Ll·iloeiro Oficial, portador da matrícula na JUCEC
número 027, da cédula de
Identidade núml..'ro 92002266263 SSl'-CE, e do CPF número 582.179.833-72,
residcnk/domicili<1do no mw'licípío de Fort<ill'za-CE, à Rua Tibúrcio Ca\'alcante, 890/104,
BJirro Aldeola, CEP 60125-100, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a Presente data
ilwxistem fatos impeditivos p.ua sua habilit,1c;J.o, bem como não st~ acha declarado inidôneo
ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, estando ciente da
wsponsabilidadc de dedurar ocorrêncL1s posteriores.

Fortaleza-CE, 24 de ~1aio de 2018.
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Rua Tíbúrcio Cavalcante, 8901104, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP: 60125-1\00
Fone: (85) 99626.2640 198701.7909
E-maíl: sydneyieiloes@gmaíl.com
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ANEXO IV
CDECLARAÇ,\O NOS TERMOS DO ART.7', INCISO XXXIII DA C.F.)

OBJETO: PROCESSO DE CREDEl\:CIAME\ITO DE LEILOEIROS OFJClAIS PARA A
REALIZAÇÃO DE LEILÕES DES'lli\ADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA
PREFEITURA !\IUNIClPAL DE ITAPIÚNA DO ESTADO DO CEARA.
CREDEi'\CIA~IEl\:10

".""'.'\

NI! 05.09.0lí2018.

EduMdo Sydncy Bezerra de Girão, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na JUCEC
número 027, da cédula de
Identidade nlimcro 92002266263 SSP-CE, e do CPF número 582.179.833-72,
n•sidente/dornicili<1do no município 1.k fortalt'za-CE, à Rua Tibúrcío Ca\'alcante, 890/104,
Hairro Ald1..•ota, CEP 60125-100, DECLARA, sob as penas da Lei,em obediência ao disposto
no art. 1~ ,inciso XXXlll da Cnnslituição Federal, no inciso V d(l art. 27 da Lei n~ 8.666, de 21
de junho 1.fo 1993, acrescido pela Lei no 9.85-t de 27 de ~mtubro de 1999 que não emprega
menores de 18 (dezoito! anos cm trabalho no turno, ínsJlubre ou perigoso e n<.'m menores
de 16 (del.(.'Sscis) anos, l'm qualquer trJbalho, salvo na condição de aprendiza partir dos 14
(quatorze) anos.

fortaleza-CE, 24 de ~faio de 2018.
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Rua Tíbúrc.io Cavalcante. 8901104, Aldeota, fortaleza-CE, CEP; 60125-100
Fone: (85) 996262640 198701.7909
E-mail: sydncyleiloes@gmail.com
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ANEXO VI.
(DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É SERVIDOR, E NÃO TEM PARENTESCO ATÉ O
SEGUNDO GRAU COM SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPIÚNA-CE
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A l~EAUZAÇÃO DE
LEILÜES DESTJNADqS ;\ ALIENAÇÃO DE ~ENS MÓVEIS DA PREFEITURA
~1UNICil'AL DE JTAPlUNA DO ESTADO DO CEARA.

'""\

CREDENCIAMENTO N'OS.09.01/2018.
Eduardo Sydncy BeZl'rra de Gir5o, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na JUCEC
número 027, da cédula de Identidade número 92002266263 SSP-CE, e do CPF número
582.179.833-72, n·sidcnte/domicilíado nn município de Fortaleza-CE, à Rua Tibúrcio
Cavalcantc, 890/104, Bairro Aldeota. CEP 60125-100, DECLARA, sob as penas da Lei, que
não t~ Servidor (ocupante dt' cargo t.>ft>tivo, cMgo ou função em comissão) do DETRAN/CE, e
não tem parentesco .1té o segundo gr.m com servidores da Prefeitura Municipal De
Itapiúna-Ce.
Furtak:.ta-CE, 2-1
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Maio de 2018.
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Fre;:a$ da Silva
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Rua Tibúrcio Cavi.llcante, 890: 104, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP: 60125-100
Fone (85) 99626.2640 / 98701.7909
E-mail: sydneyleiloes@gmail.com

ESTADO 1)0 CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAPl(INA

TERMO DE RENÚNCIA

O licitante abaixo assinado. participante da lícitação na modalidade: CHAMADA PUBLICA Nl2
05.09.01/2018, declara na forma e sob as penas da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações, que a empresa
respectivamente representada, não pretendem rf'correr de decisão da Comissão Permanente de
Licitação, que julgou os DOCUMENTOS DE HABILITA,ÃO. renunciando, expressamente, ao direito de
recurso e ao prazo respectivo, concordando, em conseqüência, com o resultado soberano do presente
Processo Licitatório.
ltapiúna/CE. 05 de junho de 2018.

EDUARDO SYDNEV BEZERRA DE GIRÃO
CPF: 582.179.833-72
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ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA CHAMADA PUBLICA Nll 05.09.01/2018

'~

Aos 05 (cinco) dias do mês de Junho de 2018, às 09h00minhs (nove horas). reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação do Município de Itapiúna/CE, na sala de sessão, localizada na Av. São
Cristóvão, 215, Centro, ltapiúna-Ce, nomeada pela Portaria N9 18405/2018 de 17 de Maio de
2018, composta pelos seguintes membros: Francisco Evandro Caetano Freitas filho e Antônio
Alternar Bezerra -- Presidente Tiago da Silva Pereira, para que fossem recebidos e abertos os
envelopes contendo a documentação de Habilitação, com observância nas disposições contidas na
CHAMADA PUBLICA PARA n11 05.09.01/2018. cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS
OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES OESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, Oficializada a abertura da sessão, o Sr. Presidente solicitou a
um membro da Comissão de Licitação, que procedesse a chamada dos licitantes para o presente certame,
onde foi constatado que acudiram ao chamado as seguintes participantes com seus respectivos
representantes: EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, inscrito no CPF N9 582.179.833-72. O
Presidente da Comissão de Licitação do Município de ltapiúna, deu início ao procedimento licitatório na
modalidade Chamada Publica, recebendo os en\'elopes em ato público. Dando início a fase de habilitação
com a abertura dos envelopes "Documentos de Habilitação", onde toda documentação foi analisada e
rubricada pela Comissão e pelo participante presente. O participante EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE
GIRÃO, inscrito no CPF N!! 582.179.833-72, por ter cumprido todas as exigências editalícias foi
considerada HABILITADA. Após a divulgaç·ão do resultado, dando continuidade, o Presidente da
Comissão de Licitação perguntou ao participante presente do certame se renunciaria ao direito e prazo
recursa] no que tange ao quesito habilitação, de pronto afirmou que "Sim", e logo assinou o respectivo
Termo de Renúncia. Nada mai~ havendo a tratar deu-se por encerrado o presente certame, do que para
constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e pelos licitantes presentes, na sessão encerrada as 10:05h (dez horas e cinco minutos).
ltapiúna/CE, 05 de Junho de 2018.

,EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO

CPF: 582.179.833-72

1\ 1/ . s.~lV (;r!~;túv;h,, 213, CL1 ri.i!"l), l!JptúnJ·Le.
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ESTADO DO CEARA
PREFEITIJllA MIJNICIPAL DE ITAPIÚNA

TERMO D.E HOMOLOGAÇÃO EAD)QDIÇAÇÂO

Tendo presente o edital de julgamento do processo licitatórío na modalidade: CHAMADA
PUBLICA PARA

02

05.09.01/2018, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS

OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JTAPIÚNA, atesto a regularidade do certame em tela, e
HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao

respectivo vencedor, a saber: em favor do Senhor: leiloeiro Oficial EDUARDO SYDNEY
BEZERRA DE GIRÃO, inscrito no CPF N!! 582.179.833-72, inscrito na Junta comercial do
Estado do Ceará JUCEC n9.CJDflJJJ.7. estabelecido Rua Tibúrcio Cavalcante N2 890/104, Bairro
Aldeota, Fortaleza/Ce, por ter cumprido todas as exigências editalícias e ter sido HABILITADO.
Ao Setor Contábil-Financeiro para as providências cabíveis.
1\otifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado
no Instrumento Convocatório.
Ciência aos interessados.
Publique-se.
Atenciosamente,
ltapiúna/CE, 05 de Junho de 2018.

AURILENE LUCIANO'i>E ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. São Cristóvão. 215. Centro. ltaoíuna-Ce.
CEP 62 740.000 Tel Oxxl88)34311210 Fax 34311306, CNPJ 07 387.509/0001-88

____________________
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CONTRATO N2 050901
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA,
NESTE ATO REPRESENTADO LEGALMENTE PELA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO OUTRO
O EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO PARA
O FIM QUE NELE SE DECLARA.
O Município de ltapiúna-Ce, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Avenida São
Cristovão, nº 215, ltapiúna-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nsi. 07.387.509/0001-88, através da
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pela sua respectiva Secretária a Sra.
AURILENE LUCIANO DE ARAUJO, inscrito no CPF N2 212.419.533·68, neste ato denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, o leiloeiro Oficial EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO,
inscrito no CPF N!! 582.179.833·72, inscrito na Junta comercial do Estado do Ceará JUCEC
n!!C'IZJ/1fil7, estabelecido Rua Tibúrcio Cavalcante N2 890/104, Bairro Aldeota, Fortaleza/Ce, neste
ato denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se às normas
gerais das Leis nl'.10.520/02. nº.8.666/93 e no que couber dos Decretos Federais n 2 . 3.555/2000
Decreto Federal 21.981/1932, Instrução Normativa 113/2010 observadas às alterações
posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de licitantes para contratação de
leiloeiro para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da
Prefeitura Municipal de JTAPJÚNA·CE, pelo período de até 31 de dezembro de 2018, recebidos a
qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios,
termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, normas gerais das Leis
n'.'.10.520/02, nº. 8.666/93 e no que couber dos Decretos Federais nº. 3.555/2000, Decreto
Federal 21.981/1932, lnstrução Normativa 113/201, observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas normativos, especificações estabelecidas no Termo de
Referência, documento que constitui o Anexo J deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
2.1. O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços. objeto deste contrato. recebendo, a título de
comissão, a taxa de 10% (dez por cento). calculada sobre o valor de venda do bem arrematado,
taxa esta que deverá ser cobrada diretamente de cada arrrmatante, na ocasião do leilão, não
cabendo a CONTRATANTE a rcsponsabilidadt• pela cohrança da comissão devida pelo comprador,
nem pelos gastos despt•ndidos pelo CONTRATADO para recebê·l<J.
2.2. Não será devido ao CONTRATADO nenhum outro pagamento além da comissão referida no
ítl•m anterior.
2.~. As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por contados
Leiloeiros Oficiais credenciados.
2.4. Não cabe a Prefeitura Municipal De !tapiúna-Ce, qualquer responsabilidade pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos g,1stos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para
recebê-la.
2.5. 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 à execução dos serviços
contratados.
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CLÁUSULA TERCEIRA-DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE REPASSE DO VALOR ARRE '
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.
3.1. Os bens serão vendidos somente '1 vista, nas condições fixadas no regulamento do leilão. O leiloeiro
deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do bem arrematado,
conforme especificado abaixo:
3.1.1. No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução ao
leiloeiro, sendo:
3.1.1.1. Um cheque, corr<'spondendo a 15 º/c1 (quinze por Cf'nto) cio valor do lance vencedor, a título de
sinal;

3.1.1.2. O outro cheque, correspondendo a lO<Yu (dez por cento) do valor do lance vencedor, a título de
comissão ao leiloeiro oficial.
3.2. Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou
transferência eletrônica (TED ou DOC), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o VALOR DE 10% (DEZ POR
CENTO) do lance em conta informada pelo leiloeiro A TÍTULO DE COMISSÃO, em conta mantida pelo
leiloeiro, por meio de depósitos identificados;
3.3. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, após confirmação
dos pagamentos, proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução;
3.4. Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivados pelo arrematante, este será
considerado desistente e a venda ser;i cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em caução terão a
seguinte destinação:
3.4.1. Cheque no valor de 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor: será recolhido ao
Contratante a título de multa;
3.4.2. Cheque no valor de 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão do leiloeiro;
3.5.0 leiloeiro deverá recolher ao Contratante, até o 1Q!! (décimo) dia subsequente à realização do leilão,
o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada pelo Contratante, acompanhado de
rt:'latório analítico de prestação de contas, cópias das notas de venda/arrematação, dos termos de
renúncia à corníss;'io de rPsponsabílídade do Contratante e demais documentes previstos em lei;
3.6. O Contratante terão prazo de até OS (cinco} dias úteis para comprovar o depósito em conta do valor
total do lance repassado pelo leiloeiro bem corno liberar os documentos finais de transferência dos bens
móveis arrematados. Neste caso, será de competência do leiloeiro o repasse de tais documentos ao
arrematante bem como a liberação dos bens móveis.
3.7. A comissão paga pelo(s) arrematante deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 02 (dois) dias
úteis contados a partir da comunicação do fato, nas hipóteses em que, por decisão judicial ou do
Contratante, seja anulado ou revogado o leilão.

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE:
4.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente identificados, aos
locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados;
4.1.2. Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes à regular execução de cada evento.
4.1.3. Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informações necessários à adequada instrução da sua
<ltivídadC', livres de desembaraços, ônus e pendências;
4.1.4. Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados;
4.1.5. Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução do serviço prestado.
4.1.6. Avaliar as instalaçôes e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão.
4.1.7. AprovJr a avalia~-;!o dos bens realizada pelo kiloeiro.
4.1.8. Arcar com as despesas previstas no §2<! do art. 42 do Decreto 21.981/32 referentes às publicações
previstas na Lei 8.666/93.
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4.1.9. Disponibilizar caso o bem a ser leiloado se.ia veículo automotor, a documentação respectiva.
CLÁUSULA QUINTA- CONSTITUI OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO
5.1. Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, dentro das norm;is do Termo de Credenciamento no local acordado pelas
partes, dos bens constantes no Edital de Leilão;
5.1.1. Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias do
Leiloeiro Oficial. todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e
responsabilidade do mesmo.
5.1.2. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce,
de acordo com o especificado neste Contrato, rt'sponsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes
do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em contrato;
5.1.3. Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a
Prefeitura Municipal De ltapi(ma-Ce, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por prepostos terceirizados ou
mandatários;
5.1.4. A responsabilidade ser;1 extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o
contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades
competentes e das disposições legais vigentes;
5.1.5. Elaborar laudo de avaliação contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do prazo
acordado com a Comissão de Leilão;
5.1.6. Identificar e selecionar os bens, organíz;mdo os lotes, contribuindo para facilitar o leilão, bem
como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante.
5.1.7. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a
prestação de serviços objeto deste contrato;
5.1.8. Não se pronunciar cm nome da Prefeitura Municipal De Itapiúna-Ce a órgãos de imprensa, sobre
quaisquer assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos e/ou
expedientes confiados;
S.l.9. Realizar ns leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas aprazadas em
conjunto.
5.1.1 O. Dar ciência a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execução dos serviços;
5. 1. 11. Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a
Prefeitura Municipal De !tapíúna-Ce em até S(cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem sob
responsabilidade do LEILOEIRO;
5.1.12. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce cujas
reclamações obriga-se à atender prontamente;
5.1.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, no tocante à
execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato;
5.1.14. Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem, valor de
avaliação, valor de arremate, CPF/CN l'J do arrematante, nome do arrematante, quantidade de lotes
ílrrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em condicional, se houver;
5. 1.15. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à realização
dos Leilões. dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15 (quinze) dias antes da
realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de mão- de- obra; segurança para
o evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas de divulgação do leílão. Excetuam-se deste rol
as despesas de responsabilidade do Contratantt• previstas em lei, especialmente as previstas no art. 42, §
2º do Decreto 21.981/32:
5. 1.16. Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto nº 21.981/32, conforme exposto
9
no §2 do art. 42 do referido Decr~fü Estar cient~
a comissão pelos serviços prestados d:~ ~er
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paga pelo arrematante do bem no leilão, na proporção 10% (dez por cento) do valor da arrematação, não
sendo devido ao Contratante qualquer pagamento pelos serviços realizados.
5.1.17. Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou sua qualidade de credenciado
deste, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de visita,
aniíncios diversos, impressos, etc., com exceção da divulgação do evento específico;
5.1.18. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório (art. 55, XIII,
da Lei 11!! 8666/93),
5.1.19. Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce, ou a terceiros,
ainda que culposo praticado por seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce;
5.1.20. Responder perante a Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce por qualquer tipo de autuação ou ação
que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de
seus prepostos. mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a Prefeitura
Municipal De ltapiúna-Cc de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
5.1.21. Realizar o leilão através de projeção, com demonstração de fotografias dos bens;
5.1.22. Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontraremos bens a serem leiloados.
5.1.23. Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo deverá
transferir a titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias da data
informada no documento de transferência, cumprindo se necessária, as exigências legais do DETRAN;
5.1.24. Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na divulgação
(propaganda), como, principalmente, na tarefa de identificar possíveis interessados, independente do
valor e da liquidez dos mesmos.
5.1.25. Quando se tratar de venda de veículo automotor, acompanhar para que o arrematante venha a
transferir a titularidade do documento para si. no prazo de 30 (trinta) dias da data informada no
documento de transferência. cumprindo assin~ as exigências do DETRAN;
5.1.26. Providenciar a descaracterização dos veículos desta Prefeitura Municipal De ltapiúna-Ce,
arrematados;

'1

CLÁUSULA SEXTA-DOS RECURSOS
6.1. Às PROPONENTES é assegurado o direito de petição, nos termos do art. 109 da Lei n2. 8.666/93. e
suas alterações, objetivando a defesa de seus interesses na Licitação, em requerimento formulado no
prazo de 05 (cinco) dias úteis. a contar da intimação do ato, nos termos da Lei;
6.2. Interposto os Recursos serão comunicados aos demais candidatos que poderão impugná-lo no prazo
de S(cinco) dias úteis;
6.3. O Recurso ser:i dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias t'1teis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do Recurso.
CLÁUSULA SETIMA-DO PRAZO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. DO PRAZO
7.1.1. O Credenciamento terá vigência de até 31 (trinta e um) de dezembro de 2018, podendo ser
prorrogado de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
7.1.2. O prazo de vigência do Contrato íniciará no ato de sua assinatura e vigorará por até 31 de dezembro
de 2018.
7.2. DA FISCALIZAÇÃO
7 .2.1. A fiscalização da execução do presente Credenciamento, bem como do Contrato deste decorrente,
ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração.

Cl.ÁUSULA OITAVA-DAS SANÇÕES
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8.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantida a defesa pr v1 . o
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. a contar da intimação do ato, sendo-lhe franqueado vista
ao processo.
8.2. Por infração a normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e
demais normas aplicáveis, será cancelado o credenciamento nos seguintes casos:
8.2.1. Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão;
8.2.2. Rescisão contratual a que tenha dado causa;
8.2.3. Omissão de informações, ou a prestação de informações inverídicas:
8.2.4. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
8.2.5. Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, neste contrato, no Decreto n 2
21.981/32, e na legislação que disciplina a matéria.
8.3. A recusa do Leiloeiro Oficial credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento, dentro do
prazo estabelecido neste Edital. bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou parcial, caracterizarão
o descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes sanções:
8.3.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
8.3.2. Multa, moratória ou indenizatória, nos seguíntes percentuais:
8.3.2.1. 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;
8.3.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Prefeitura Municipal De Itapiúna·Ce,
destinados a leilão, no caso de:
a) Recusa injustificada em executar o objeto;
h) Prestar informações inexatas ou criar embarac;·os à fiscalização;
c) Desatender às determinações da fiscalização;
8.4. 10%(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 ex(>Cução dos serviços contratados;
b) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou máfé \'enha causar dano a Prefeitura Municipal De ltapííma-Ce 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;
8.4.1.1. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão.
8.4.1.2. Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á concedido o
prazo deS(cinco) dias úteís, contados de sua notificação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse
prazo, n5o sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que
seja inscrita na dívida ativa Municipal, podendo, ainda, a Administração proceder à cobrança judicial da
multa.
8.4.1.3. As multas previstas neste sub item não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e contratado da
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
8.5.1. Suspensão temporária do direito de licitar com a Admi11istração Pública Municipal de ITAPIÚNACeara.
8.5.2. Declaração de inidoneidade p.1ra 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 S(cinco) anos.
8.53. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização à
contratante por perdas e danos.
8.6. 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
._.lf!t,
contar da intimação do ato.
A\·. Sü;• Cri·,:11v;w. /JS. Centrn, li;;pion.1-ú·.
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8.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
8. 7. l. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução.
bloqueios, epidemias, fenônwnos meteorológicos de vulto, perturbações civis. ou acontecimentos
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.
8.8. A advertência e as multas serão aplicadas pela Autoridade Superior desta PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPIÚNA·CE, mediante proposta do responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução
do Contrato.
8.9. A ímposição das sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade são de
competência da Secretária de Administração Municipal de ITAPIÚNA, facultada a ampla defesa no
respectivo processo, no prazo de lO(dez) dias contados da abertura de vista.
8.10. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte, a
Administração comunicará à Junta Comercial do Estado do Ceará, para as medidas de sua competência,
sem prejuízo da aplícação das sanções previstas no edital. no contrato, e das demais cominações legais.
CLÁUSULA NONA· DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
"'"'·
:

1

e condições deste Edital e seus
anexos, bem como dds normas administrativas vigentes.
9.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
su pressões que se fizerem necessário, até 25%(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.
9.3. É vedado ao Contratado sub contratar total ou parcialmente o objeto deste processo.
9.4. A Administração reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente apresente licitação, tendo em
vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade. de ofício ou mediante provocação de
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo as licitantes o direito de indenização,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei.
9.5. É competente o Foro deste Município para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
9.1. A assinatura do contrato implicJ em plena aceitação dos termos

CLÁUSULA DECIMA-DA RESCISÃO
10.1. A inexecuçâo total ou parcíal deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
10.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

10.3. Determinada por ato unilateral eescrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1a
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de
30 (trinta) dias;
10.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja

conveniência para o CONTRATANTE;
10.5. Judicial, nos termos da legislação vigente sobrC' a matéria.
10.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.7. Além das hipóteses de rescisão arima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a
CONTRATADA se conduzir dolosamente.
CLÁUSUl.A DECIMA PRIMEIRA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E
ÀPROPOSTA
11.1. O presente Contrato fundamenta-se:
11.1.1. Na Constituição Federal de 1988; Lei Federal n2 8.666/93, e suas alterações; pela Lei n!l
8.934/94; pelos Decretos Federais nº 21.981/32 e 1.800/96; pela Instrução Normativa n2113 de 28 de
abril de 2010 expedida µcio Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC); observadas as
alterações posteriores;
1 l.1.2. Nos preceitos de direito público;
J\v. S.1n

Cr1~1tÚ\.',i1J, .~
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ll.1.3. Supletivament<.'. nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito
Prívado.
11.2. O presente Contrato vincula-se aos termos:
11.2.1. Do Edital de credenciamento de Leiloeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE
nº CHP 05.09.01/2018, constante no Processo PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE n!!

05.09.01/2018;
11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA QUART A·DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO
14.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos relacionados a
este. será divulgado mediante publicação de notas em jornais de grande circulação e/ou no DOE·
Diário Oficial do Estado, ficando as licitantes interessadas obrigadas a acessá-la para a obtenção das
informações prestadas pela CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, consoante dispõe o artigo 61,
parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA-DO FORO
15.1. /l.s questões decorrentes da execução deste Instrumento. que não possam ser dirimidas
administrativamente, serào processadas e julgadas na Justiça Municipal, no Foro de ITAPIÚNA/CE, com
l'xclusào de qualqut!r outro, por mais privilegiado que seja.
l 5.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado. lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
IT/\PIÚ~A/Ce, 05 de Junho de 2018.
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:.\ PREFEITURA :\1:UNICIPAL DE IT APIÚNA/CE realizará leilão publico de
::~~~te:-iais inserdveis e veículos divc:rsos no dia 24 de agosto de 2.018 às lOhsOO (dez)
~.c::-r;.s sito no GINASIO ALBERTO AMORI~, sito a Rua Cosmo Santos s/n.º - Centro,
::z,;::iú:ia: e de confonnidade cor:1 a Lei Federal n. 0 8.666 de 21.06.93 e demais
,:i·:~rn\{üc~ posteriores, atnivés do Leiloeiro Público Oficial Sr. EDUARDO SYDNEY

BEZERRA DE GJR.\O.
e L:lLOEiRO É AGENTE AUXILIAR 00 COMERCIO, SENDO QUE TODOS

os BENS v:NOIDOS SÃO DE

RES?CNSABIL!DADE 00 COMITENiE VENDEDOR.

O oferedmento de lanço ou de wnda condicional a aprovação. no decorrer do pregão,
:-:;,.:-:! aquisição de lotes, importa em total aceitação e conhecimento das características
C.;1 '..1e::n descrito nos Anexos e das condições gerais fixadas neste edital, não sendo
i:c:-i:;) q~:~i~ucr tipo de r~clarnação ou desistência de arrematação, ficando expressa a
:·::::ún~ia d-.1s a:-rematantes a ações judiciais e extrajudiciais. No decorrer do Leilão, o

':::lor do Lnnco. inclusive o 1niciat será estabelecido pelo LEILOEIRO.
,:·~..:;,~•:,,·~:.:0ff,'fr.5iCONDIÇÕESGERAiS~:"""'};'>t•/ti~-:;:r~1:;,,;{l/;;~:;,f:•\'.::::,:r,;:1
PRI.\1EIR~ - Pode:-á participar do leilão, exc'eto a comissão de licitação do
CO''.\tITENTE. qualquer pessoa física capaz "ou pessoa jurídica, legalmente
r>:_p::"escntada.

§ "Ú'.';lCO - ?.:s:arão impedidas de ~articipar deste processo iicitatório pessoas físicas e
.'.~::·:di:.:as

consideradas, pelo Cornitente Vendedor. inabilitadas à participação do Leilão,
rcr inadimplência de obrigações assumidas em leilões a.'1terio:es e/ou com cheques
~:'-"<i•~ados a pagamento que co~stem restrições jwlto ao SERASA, bem como seus

e::: i tc::tcs.
SEGFNDA - Os bens objetos do leilão serão distribuídos em LOTES e descritos em
A'.'TEXOS iatt!grantes deste edital.

O lote será arrematado no ESTADO, CONSERVAÇAO e no LOCAL que o
::~.;:;;::o s.: encontra.

§ :0

-

~

2º - O a..7ematante declara qut! já promoveu todos os exames e vistorias dos materiais
ç :os veículos de acordo com o dia, horário e local detennínados no edital publicado, e
::Js jornais para visitação. aceitando adquiri-los, isentando o COMITENTE e o
LEILOEIRO, de quaisquer responsabilidades; inclusive por vícios ou defeitos ocultos
o·,1 não, e renuncia a qualquer direito de ação.
~

3'' .-\ d~sc:-ição dos materiais ~O EDJT AL!A:t\EXOS referente ao lote, é meramente
sendo que e\'entuais falhas na mesma não constituirão motivos para
d~·si:;têncii:: da arrematação do referido lote, uma vez que é realizado a verificação do
:;~;u ant:::s da arremata~ão, devendo qualquer dúvida ser esclarecida no decorrer do

~: .. :.JSTR.A.TIVA,

1~i!i!o.

....... ······.

·,.·,

·" ·..

·········--------·-------....----··"·······----·-·------·--·-..-........,

·:

____________
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<

D}.:CI:\-JA SETIMA - ESTE LEILÃO ESTÁ AMPARADO PELO DEC. 21.981/32,
e:~::~ redação que lhe foi dada pelo Dec. Lei nº 22.427/33. Estará incurso no An. 335 do
::-·,~éigo Per:[d Brasileiro. i.ncorre:1do na pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de
:::\:'.:;::;ã::.~, todo aqude que impedir afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes,
~\):- 1::eios ilicito~ ou de violência, graYe a..'11eaça, fraude ou oferecimento de vantagens,
:::c~r:-er.êo na mes:na tJena quem se abstém de concorrer ou licitar, em decorrência da

\ -i::t~:gem ofereciàa.
~;~:CE\fA OITAVA - Todos os Bens a serem leiloados encontram-se descritos nos

1\::~xos ! e II com os seus valores de lances mínimos, que faz parte integra~te ·deste

·z :::~ !tll t

Itapiúnu:'CE. 17 de agosto de 2. O18

CO,\llSSAO DE LICITAÇAO,
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·Francisco Daniel Rodrigues Lima
Presidente
'•'

··.. ,,
<

'

Abílio Araújo Almeida
Secretário
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Maria Francisca Aquino de Sousa.
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Membro
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A.1'1'EXO EDITAL N.º 00112018 - PREFEITURA :MUNICIPAL DE IT APIUNA
-..... .. '

002

003

004

005

006

MOTOCICLETA HONDA/XL 125 DUTY - ANO FAB.
1988 - ANO MOD.1988 - PLACAS:- HUG8799/CE COMB. (l.. COR: PR· CHASSI:- 9C2JD0801JR400438 MOTOR N.º 6168224 - RENAVAM N.º 161578713 (NO
ESTADO
CAMIONETE VW/SAVEIRO AMB. 1.6 - ANO FAB.
2002 - ANO MOD.2003 • PLACAS:- HXK3623/CE COMB. G-COR: BC-CHASSI:-9BWEBOSX93P010002
- MOTOR N.º UNF191616 - RENAVAM N.º 805348670
(NO ESTADO
CAMIONETE FIAT/FIORINO ANCAR AMB. • ANO
FAB. 2010 - ANO MOD.2010 ·PLACAS:- NUZ6554/CE
COMB. GIA
COR: BC
CHASSI:9BD255049A8880424 ·MOTOR N. 0 178E9011*9386101
·RENAVAM N. 0 227408438 'O ESTADO
AUTOMOVEL GM/CHEVETTE MARAJO • ANO FAB.
1988 • ANO MOD.1988 • PLACAS:- HVU1459/CE COMB. A - COR: BC - CHASSI:- 9BGTC15UJJC145034
- MOTOR N.º - RENAVAM N.º 161331483 (NO 1
ESTADO
' CAMIONETE VWISAVEIRO CL - ANO FAB. 1996 ANO MOD. 1996 • PLACAS:- HUZ2097/CE - COMB. O
- COR: BC - CHASSI:- 9BWZZZ308TP049010 - SEM
MOTOR-RENAVAMN. 0 657122378 1 O ESTADO
AUTOMOVEL VW/GOL 1000- ANO FAB. 1996-ANO
MOD.1996 - PLACAS:- HlJZ2077iCE - COMB. G COR: PT - CHASSI:- 9BWZZZ30ZTP048959 • MOTOR
N. 0 - RENAVAM N. 0 657121827 (NO ESTADO)

1.100,00

1.000,00

6.300,00

1.000,00

1.100,00

1.000,00
007

008

009

010

AUTOMOVEL VW/GOL 1000 ·ANO FAB. 1996 - ANO
MOD.1996 - PLACAS:- HUZ2087/CE • COMB. G COR:PT - CHASSI:- 9BWZZZ30ZTP047889 - MOTOR
N.º - RENAVAM N.º 657122149 (SUCATA SEM
! DOCUMENTOS
O ESTADO
MICROONIBUS FIATíDUCATO COMBINATO - ANO
FAB. 2002 ·ANO MOD.2002 - PLACAS:- HVZOU4/CE
- COMB. D - COR: BC· CHASSI:- 93W23157021006518
j - MOTOR N.º 3442401 • RENAVAM N.º 786101423 (NO
1 ESTADO
MICROONIBUS IMP/MB/31 OD SPRINTERM - ANO
FAB. 1998 ·ANO MOD.1998 - PLACAS:- HVX9657/CE
COMB.
D
COR: BC
CHASSI:8AC690341 WA525958 ·MOTOR N.º 63299910508928 RENAVAMN. 0 162677707 (NO ESTADO
1 ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE ·ANO FAB. 2012 1 ANO MOD.2013 ·PLACAS:- OSN7893/CE - COMB. D COR: AM - CHASSI:- 9532E82W4DR310S99 - MOTOR
N.º OJ63346B213346 • RENAVAM N.º 539077763 (NO
ESTADO)

1.000,00

1.1

ºº·ºº

1.100,00

2.900,00

i
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ANEXO EDITAL N.0 001/2018-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
Oll

012

013

. 2004 - ANO MOD.2004 - PLACAS:- H\VM4025/CE COMB. D - COR: BC - CHASSI:-93W231Fl 141015834MOTOR.N.º 3922401 • RENAVAM N.º 830232699 (NO
ESTADO)
AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE WAY ECON - ANO
FAB. 2010 - ANO MOD.2011 ·PLACAS:- OC01322/CE
CHASSI:COR: BC
COMB. GIA
1
N.º
MOTOR
9BD l 5844AB6453498
146El011 *9858067- RENAVAM N.º 327436450 (NO
ESTADO)
AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE WAY ECON - ANO
FAB. 2010 - ANO MOD.2011 - PLACAS:- OC01702/CE
CHASSI:COMB. G/A
COR: BC
N.º
9BD l 5844AB6503638
MOTOR
146E 1Oll *9694617* - RE~A VAM N.º 327436450 (NO
ESTADO)
CAMIONETE GMJS 10 ADVANTAGE D - ANO FAB.
2008 - ANO MOD.2008 - PLACAS:- NQY9232/CE CHASSI:G/A
PT
COR:
1COMB.
9BG 138HU09C424796 - MOTOR N.º N80037357 1 RENAVAM N.º 123624886 (NO ESTADO)
J CAMIONETE I/FORD/RANGER XL 13 F · ANO FAB.
i 2002 • ANO MOD.2003 - PLACAS:- HWV1972!CE •
1 COMB. D- COR: BC· CHASSI:- 8AFER13F33J290310MOTOR N.º 861602372 . RENAVAM N.º
162907583(NO ESTADO)
CAMIONETE TOYOTA/BAND. BJSSLP 2 BL - ANO
f'AB. 1995 - ANO MOD.1995 ·PLACAS:- HUS6867/CE
• COMB. D - COR: BC - CHASSI:· 9BRBJ0060Sl007419
- MOTOR N.º 1417632 - RENA VMi N.º 648129098 (NO
ESTADO)
O1 TRATOR DE PNEUS FORD (NO ESTADO)
01 TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU (NO ESTADO)
PIRAMIDE CONSTITUIDA DE: MONITORES, CPU'S,
ESTABILIZADORES, IMPRESSOR.AS, AUTOCLAVES,
BALANÇA, CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES,
GELADEIRAS, COFRE, LUMINÁRIAS, ARMÁRIOS E
ESTANTES DIVERSOS {NO ESTADO)

-

-

-

.~.

i

1

014

1
l
r

-

l

\

015

1

016

1

i

017
018
019

V

1

-

;

~

I CAMIONETE FIAT/DUCATO CARGO - ANO FAB.

-

-

1.800,00

-

6.900,001

-

7.900,00

-

8.900,00
1

1

5.900,00

11.900,00

!
900,00
2.900,00

400,00

FRANCISCO DANIEL RODRIGUES UMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS
MÓVEIS INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
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ABILIO ARAUJO ALMEIDA

SECRETÁRIO DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS
MÓVEIS INSERVÍVEIS ESUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUS
12 MEMBRO DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO OE LEILÃO OE BENS
MÓVEIS INSERVÍVEIS ESUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAPIÚNA
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ANEXO li EDITAL N.'001/2018 ·PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA , ,__
LOTB'JN;~::. /;z~~t~~;~~;:;:~~~(~ .:L,'. ·'" '. ÕESCRIÇ~Ç>~~~:í~:: ,:·'.(i ·~·~>>:·;):

1

PIRAMIDE
CONSTITUIDA
DE
DIVERSAS
LUMINARIAS, CALHAS, RE!\ TORES. 1 MACA

020

llOtPlflLlll Ll l ~-~~)MJ~A on~)NTot.ÓrncA. (NO

!-·-··-···-.. .
.

I·-

JOO,OO

J

ESTADO) ......'l"'I:' ....,. ...................._ _ _ _ _ , •• _ _ _ _ _ _ _ _. - - - · -..•
PJRAtvflDE
CONSTJTUIDA
DE
DIVERSOS
MO~ITORES DE VIDEOS, CPU'S. IMPRESSORAS,
021
ESTABILIZADORES, TRITURADOR DE PAPEL,
200,00
l APARELHO DE TV, FOTOCOPIADORAS E
_j_!iQY._~~~.1E~TOS QlY.~~B-~_QS (NO ESTAP-ºL__ _ _ _ ___,

n

j

01 TR.1.\TO.R DE PNEL.rs.·· VALMET 880 -- 4X2 ·-

L_.~=-_LN'> 8ª_Q.QQ700258 (1\q f~~~r..~po2

1

.. •iit\lk .

__________._ 8.900,00

1

FRANCISCO DANIEL RODRIGUES LIMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO OE LEILÃO DE BENS
MÓVEIS INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

ABÍLIO ARAÚJO ALMEIDA
SECRETÁRIO DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS
MÓVEIS INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
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12 MEMBRO DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS
MÓVEIS INSERVÍVEIS E SUCATA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

~·

CNPJ: 07.387.509/0001-88
/

ADITIVO N.0 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DE LEILOEIRO PUBLICO, FIRMADO EM 05 DE JUNHO DE
2018, ENTRE O MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE, E O Sr. EDUARDO SYDNEY
BEZERRA DE GIRÃO, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ
NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento particular de Aditivo n. 0 01 ao Contrato
de Prestações de Serviços Profissionais de Leiloeiro Público Oficial, de um lado

o MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE C.N.P.J. (M.F.) sob o N.º 07.387.509/000188, com sede na Cidade de ltapiúna, sito a AV. São Cristóvão 215, centro,
ltapiúna-CE, CEP: 62740-000, Estado do Ceará; neste ato representado pela,
~"

Sra. AURILENE LUCIANO DE ARAÚJO, brasileira, solteira, Secretária de
Administração, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 212.419.53368, doravante denominado COMITENTE, e do outro o Sr. EDUARDO
SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, leiloeiro público oficial, matriculado na Junta
Comercial do Estado do Ceará, inscrito no C.P.F. (M.F.) sob o n. o
582.179.833/72, com escritório na Cidade de Fortaleza, na Rua Tiburcio
Cavalcante, 890/104, Aldeota - Estado do Ceará, doravante denominado
LEILOEIRO, os quais, por este instrumento e na melhor forma de direito e em
atendimento as disposições emanadas do Decreto 21.981/32, pela Lei
8.666/93, e com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, acordam no que
se estabelece, conforme Cláusulas e Condições seguintes, aditar, pela primeira
vez, o Contrato de Prestação de Serviços de Público Leilão, firmado em 05 de
Junho de 2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deliberam os pactuantes incluir Cláusula no Contrato
05 de Junho de 2018, as quais passam a viger com os seguintes teores:
DA DOCUMENTAÇÃO, O Município de Itapiúna neste ato AUTORIZA que o
LEILOEIRO providencie na Cidade de Fortaleza a regularização dos documentos
de 2ª Via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) dos veículos ora
LEILOADOS no dia 24 de Agosto de 2018, por este Município, para que os
mesmos sejam transferidos para os ARREMATANTES, para tanto ficando o
LEILOEIRO com o princípio de pagamento das ARREMATAÇÕES mínimo de
20% (vinte) por cento, para fazer face ao pagamento das taxas e ouras
obrigações necessárias para o bom andamento das documentações, e após a
conclusão dos trabalhos o LEILOEIRO, obrigatoriamente deverá prestar contas
com o Município com todos os recibos e taxas, caso o valor arrecadado não for
suficiente o Município neste ato fica ciente que deverá enviar de imediato o
valor complementar para que os processos junto aos Órgãos competentes não
fique parado.

1\ V. São Cristóvão 215, centro. ltapiúna-CE. CEI': 62740-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
CNPJ: 07.387.509/0001·88

DO PRAZO - Fica determinado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias uteis
para que o LEILOEIRO venha a prestar contas do valor retido, caso não tenha
concluído os trabalhos de transferências, o LEILOEIRO deverá justificar por
escrito os motivos a qual impossibilitou a conclusão. Caso contrário deverá o
LEILOEIRO reembolsar o COMITENTE dos valores retidos reajustado nos
percentual de 1% (um) por cento ao mês até a data da prestação de contas.
CLÁUSULA SEGUNDA - Continuam em pleno vigor as demais Cláusulas e
condições do Contrato de 05 de Junho de 2018, no que aqui foram modificadas,
que os Contratantes ratificam expressamente para todos os fins, como se do
presente constassem.
E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas)
laudas por 02 (duas) vias de igual teor e forma as quais serão juntamente
assinadas por 02 (duas) testemunhas a tudo presente para que surta legais e
jurídicos efeitos, sendo destinada a primeira via ao LEILOEIRO, e a segunda
via a COMITENTE.

24 de Agosto de 2018.
COMITENTE:,~\k. ir
/Í )Jlif·-'

AURILENE LUC--:-tÂt-N-O_D_E_A_RA_U-.-,J-0--

PRSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 212.419.533-68
f~

·~'

LEILOEIRO:-

~~ÂÁ--~EDURADO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO
Leiloeiro Público Oficial
CPF: 582.179.833-72
TESTEMUNHAS:

A V. Süo C'rishí\·1) "l J •
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-
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Cl~ntro, ltapillna-CT. CEP: 62740-000
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PREFEITURA DE_.-

1TAP l UNA
Dia do Leilão: 24/08/2018
às 10:00h
Local: Gínágio Alberto Amorim. na Rua Cosmo Santos, S/N,
Cen:·o. ltapiúna-CE.
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:\ l'REFf.lTURA :\tlJSICIPAL DE ITAPIÍ!NAICE rc:Ui7.ará leilão publko t
matcri11h inservivei' e veículos diversos no dia:?.$ de 1805'0 de 2.018 às lOhsOO cJ~:
horas sít11 n<> GCNAS!O ALBERTO AMORl~i, sito a Rua Cosmo Santos s.'n.º • <-.:m:«
lt.1piúna; e de ror.forrnidadc <..-om a Lei federal r.. • 8.666 de 21.06.93 :! d~m.;
:ili~raç,\.•s r•isteri<>re~. atnné~ do Leilo<"iro Púh!i.:o Oficial Sr. EIRARDO SYn~c
BEZERRA DE GIRAO.
O LEILOEIRO E AGEHTe AUXJUAR DO COIÊRCIO, SEM'.)() QUE TODOS OS BENS VENDIDOS SÃ::
RESPONSABILIDADE DO COM!TENTI! YENDEOOlt

ºraraotertcímento delotes.
lanço ou Je "cnL ccnJ:~iAJ!l ! um1~filll. NI Jrrllfllí íltl fírn
im(Xlrta
total accitaÇão e conhecimento

aquisição d!!
cm
da~ car3ckri>tí ..
co bem dtscrito nos Anexos e da.~ condições gerais lixadas nc~t..: ~"llital. n3" •..-:.
a.:eítCI qualquer tir-1 de nx:lamaç!lo ou desistência de arremataçàa. tic:ind11 cxpri:,,.
r~nún.:ia dos arrcmmant~s a :u;õ.:s judíd3ís e extrnjudiciais. ~o decor!'\!r do Leil.1•
'alor d<> Lruiço. indusí\'c o Inicial. sc:r.i ~tabelcdJo ;iclo U:ILOF.IRO.

PRIMEIRA CO~ITF.~TK

J'nd~r:\

participar do leilão. c:otc:ctn a ~omhs~o d~ lídwçà<'
qualquer pessoa füka capll. ou pessoa juridica. !cgú:i.

rt.Trescntada.

§ Í'SICO • Es:arJ•> imr<--did.as de partkí;:ar deste procé~s..1 lieltatôrio pcs~J> t~,_;,.,
j11ridica..' considcraJas. pc:lu (omitente Vendedor. inabilitadas 3 pa11iciração do L~!.
p-0r inadimplencb de obri~ões assumidas em leilões ant.:riores e/{'U C\lm che•;.
destinados a pag.1mento que cons1cm restrições junto uo SERASA, bem como >·
emitentes.

Sf.GUNDA - ~ ticns o~ctos do l.:ilãa serão .di.~trlhuídos ~m LOTF.S e descrí:.1, .
ANEXOS inle<>.,r.u,tes deste edital.
§ 1° - O !oic sem :irretnat:ufo n(l ESTADO. COSSF.R\'AÇAO e n.:i l.OC\!. q
me~mo

s.: cncontr~.

§ 2• - O :i.rrtmatantc declara que j:1 promc.wu ll'ld.l~ o~ cxam~s e YÍ,torías do~ mat.:

e~)$ \·tldM d~ MNdó Mtt1 li

fü. OOraMO eltrãl ~!Cffi!Ííl000j ílO C~llül r11rli\w1

nos jom:iis para visitaçã.i. aeeiumdo adquiri-los. ÍS\."lllando o C0\11HN'Il:
LEILOEIRO. de quaisquer rcs;ion~abilid3des: inciusivc por \'Ícit'~ ou dcfdws '''"
ou nl!o, e r.:nuncia a qualquer direito de ação.
~

J• A dcscri~o tl11s materiais ~O EDITAl.!ANf-'XOS rcf.:r..-ntc :10 lote . .: mcra11·. ,
ILUSTRA TIVA. sendo que cvcmuais faihas na m::sma não ~-onstitairào r.ioth«i. .
de~istência du arr.:mataçâo do referido lote, uma ,.cl que é realí1.ado a n~rit'.c3~:;
bem ;mk,; da arremarnção, devendo qualquer dú,·ida S.."T ~sclar~t:idu nu d<~orr,
leilão.
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§ 2! - a in1po~icia corresponJente au pm.-entual de 5% (cinc,1 por cento). ini:íJenM
Sl)hre o ~alor d\l lanço vençc:dor. n.-fcrcntc ao rc5>:.Lr~·imen4> Jas despesas Cllll\ fa1J111is
(gráfica). arrumação. prq>ruJt;Ao dos kllcs;
·

1

§ 3.ª • o \alor da taxa do Dl.T H.lffROl'ICO. n.> v3\•.1r J..- RS. l ~5.00 (..:entoe ,·:nte e
CÍn•·o n•aisl tr.1ta11Jo J..: leilão Ji: 'eículos UU1Lllnlll•'t~>.

Qt:ART.\ - O i.rr~m.awnte poJcrà .:tcli\"Jr () pa,;am.·r.to J,1 \(lt~ arr~ma1ado à VISTA
ou ntrn''C$ do PRl1'CIPIO DE PA<IAMENTO J~ 110 mínimo '.!O% ('intc por cento\ do
\il:or d,1 .me-tnata\:liv acrcs.;íJo J:is DESPESAS de que trJ!a a C'!àu:;ula Tcrçeír.i deste
EJital. cu s..ja.. ct>míss.lo. mah despesas mais IJ.lxa do DUT EL1:1 RONICO (tratando-se
de leiiàti Je \"ekul<>s automolores). e: " n:stant.: 8ú% (.oitcnw por ccnw) devera
t>hriga1,1riamcnte ~r P'll?ll até ~4 HORA~ aj)l.i~ il rca.li1.ai;âo do leil.ão. confinnado
através de comprovante original de depósito.

§ (NICO - Se lran,.urrido u pnu.o de 48 hor.i:i .:: Ll dcpos;to r.Jo for efc:úv:ufo pelo
ARRLM:\ TANll.'. este S(rà consid.:rado desistê1:.:ia e a \Cllda !-CrlÍ 'anc.:eluda. neste
c;i..,.> º' d1c.:,1m:s oti.-n:ciJos em caução terão a si:guinte destinação:

a) 20% iYinlc rm ct:nll') seriio r~c()lh:dt•> à I'.-\ \'('>R DO CO\!l'lTNTE a titulo Je
mulia>. ct,nfom1c lcgisla~iio;
bj l 0% (dc.:7. por c~nto) s..'r® re,olhidos a-i LLILOJ::lllO a titulu de lrabalho
~'"'u;aJo.
QlJl~TA - A quitação Jo 101.: :;.:rã ctl:thada aró> a ;;<1nfinn:i;;'10 Ju pagamento d\) total
Ja mciTh'.lt.;çào e seus acn!~imos. cujo crédito p\>dcra ser feito na
corrente do
Ll:ILOURO, cm mOl:da correr.te. o.o.e. T.E.D. Gu cm CAiXA Jt.\Plt)().

'º"ta

§ l" - l'crd•'l'li o l'RINCÍP10 DF. l'A<IA\.!E:-.:TO, (seu> ~r.:S.:imo;;, !M.juelc llt!'c:matantc
yu.: n;1,; pa!;ar o re~tante Ju \ alor da arrematação. dentro dt) prau pn:visto neslr cdit.ul,
licand1:. r•~indíua a am:ma~ão do iote, sem 4ul.' c.üha qualquer recurso. indcni1.ação
e ou in·cfil'·!a;;llo Judidal (Mt. :;: do D.:c. ~i.98U:l;

i '-

il .::·· - U p;1grun.:1Ho .:om CJ !EQUl.: DE Ol ilR.\ f'k.. \ÇA ~·!í11:n1c puJcr:í ser fc;to

'

\'ISTA.
~l" - O 1.».:ril•»ri•l Jo
r~il!il~·~o do leilfio.

§

§-4" - A qu'.ta~ã;) J,1
pr;vO J:i

leiJ.icíw nào rl.',ch<:rli

q;.w!4u~r

vak'r

~m

A

rr..ie.Ju currentc apús a

lot~

;,;11mp.:nsa~;io.

pa,;o t:l1m çhcquc somct:1c ~-~r~ cfcth·:ida écp..,is de cumprido o
OU seja: .Jó;{)()h r;tr:I C•o d\(~U~S d~ maii>r \ill<lf C 72:00h para

i;h~4uc Jc menor valor pura OS CllEQUES D•.\ PRAÇA. Pam os
OU'I R. \S l'R:\(,::\S. ohl:d~ccr.il) âs normas cs1ipula.!.ls pelo BACFN.

CHEQUE~

DE

/:;,.,'_;.;-~SEXTA· Dc,·orriJo t' pra10 ç$labclc:<:ido nc,\e edital. o kl0<:im etou a Ct'mitent.: a!o

• ,,,.. · " mais ,;e: r~sr-ins:ibi!ízarilo pelo ~"Stndo e c•,nscn·açoo d,, bem :im:matado. além dt .:t'hrar
multa. 110 \nlo~ <liàrio Jc RS \0.00 m~7. Re:1isi para moto:Jau1Qmóvcí$. RS 15,00
(Quín1c Rc-3i$) raro vcíeuloç médio'llgr:tnct"- e RS '.!0.00 (\'m:e Reais! para materiais
até nv m~x imo 07 (sete) Ji:i~ ccuTidos. cnr.-rr.1ndo e~l<' rr:izo <:>s bens voltamo ao
patrimônio do C0\1!T[~TE.

stTIMA - O lmc !ier:í cnnsic.:rudo arrcm~t:id,1 pelo h:itarne que pagar inccgraim.:nte n
'nlcr da arrcm:ita~ão. acn:sciJ,\ do IC\!S (S<' assim for ne~-cs!llÍrio). da Ct•mi~>. das
(kspesas e Jo ragam~ntn dn ,·nlordo DUJ' El.FTROSIC<>. ronforme este EDITAL.
OITA \'A - O L0t.: dc,crti $Cr pni;« tH' "'''mcmn da arrematação. n:i~ condiçiles
<''ta~leciJa~ n~"Ste edital. quandt• i;.:r:í exigido J,, arrt•111atanlc. o C.P.F. RG e o
enJ~n:\0 Ct'mp'.cto. e r~ra p.:ssru juridica (\ e .I' .F. dt• r~rr~:<entante legal.
~ (JSICO • No ca'l\1 d,1 Am~mat:1r,tc opt:•r p.:lo pagamento Jo l<>tc am."lm\tado "'' final
d<> kilfü1. ,icYcrá <:oloc;ir wh a guarda d.:> kiloeim. um cheque nominal ao kilocirn.
l'.5.~in.~do e cru7ad(I. <em c~pccif'icM o \'3lor. l'ãn .;cr:I ac,·im cheq~s pro,·cniemes da
regíJo ii.m.: como: A<:n:, Ama1011as, Ror.,;mJ, RonJúnia. Pará. Amapá, Toéontilll'. lmjn
\ istJ a d~mora na c,1mpcnsaçl1' dos m~$rnos lümam.l.> im i<í"cl o cumprimento d:l data
<lc pn:~wçào dl" com:is Jo ldk~iro par~ com '1 .:um1ten1c:.
NO~A

- O !ole p11di:rá ser liberado a pmifr do pri:i\cirl' .tia \ltíl, após a realização do
dt Ct'lltinnmfa a quítaç~o d,1 lote. rara libt!ração será nnrigatório à
('t..mpt(l\a\~1•l do '~"~posih'.1 nrigi~;i. ulv s~n\fo :tcdto f~1t\"'li:opia. O arrcm3n1nte deverá
Fn1-. ii.!cnci<tr até o se!iurid1~ dia útil :r<-,~ ~ :-eaE1:1\~'' do leiloo o. id~n!ificaç~" <fo
comprovante <le pagam~nlo do seu rcsp.:cti'<' lot.:. Caso contrário o lote poder.! ~r
.;;ir.~dad<• pcrJer:Ju o arr~m;i.tant~ rn;n :,,,, " PRNCiP10 DE PAGA,\!ENTO r:i:ii~
Ct)m!s,'iC' do leiloeiro e desp.:-!l:is de que :rat~ :\ Cl:i~1sula Ten;.:írn deste Ednal. ~m que
~aíha ao mi:•>rn<1 qualqu~r n.>e""º· inde<\Ín.;Jo ,:iou int~rf'élação Judicial.
lciiãn,

§

C~f'<>Í~

t"s ICO

- :\ líkr.i<;i<' d,, lot~ será

teiu

.~i:eramenk•

J;J
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arremarantt' ou procurJJnr

1t•gal.
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1

otc1~IA - A1É O SEGUNDO OI:\ t'JTJL. após

\'EJCCLOS o
tran;forendi1 ,fo
lhi~a

arr~-mat:ini.:
\·\'i.:1110

e os

J rcnlilação do leiJã,1. no C3"(,, de
a1.Mri1.<ir ;111 leiloeiro que a No1a Fiscul, a
di:mnis Joc1ITT1~1nos >e.iam emitidos cm nome de peuoa

ou jmiJka. por de indicado.

~

J>FCIMA rRl'.\fflR.\ - s~rill\ C\igiJ,,, f1) dm"
TFR\!O PE
(l

l~l::Si•O:-.S.\Bli.iD,\DE.

\di:u?ü. ~t~U!11ri.lni1;;.d() d;:

~r.::s (t'pi;.1.,

J.:,cm:<> Sl'r
d·}

firma reconhecida. do
no nome d.;, quem ficará

\ÍJ5. C(\m

prc~nrhí,lo

~('ff~;.ir1)\.m:c

d('

er~di:rt"Ç\l

do estado do CC'ur-6

tC.\GLCL. l.'01.i.('E e llLEF0:-11\l. amali1.1do, ou ...-;:i, nu mh!mo dr 62 mest~
da emi~do, do C'PF e J:i Car.cir:1 J: ldcr.ti<.faJe. t)fl<Je as ~úpias dn~'fào :.er c:ntrc:;;ues
<k,iJanK1itc ,\l'TLN"l ICt\l>.\S. Toda essa .locume11tn<;l11 devem ser cntrcgu.· :itO: o
lcrcóo Jia útil :ir••s a r~a!íl:ação du ldl~o. do contr:íri.1 o dnrumento de tntnsfürcncia
~,·d

rreenc-hi.fo <."m noml! do ~mmtatant~. m~J~ o mcsm•' scrâ rcsp:1n~vd por qunlquer
tipo de: J:vc:r1;cnC"in 110 ptt~nchiir.cn•_,, d.: seus dad"'· ficando de sua inteira
r~~roosabilidadc '' valor cohrad1J para ~missão da 2' \ia d1> documento !le n~sim
JlCl·~sàri{,,

l

,,
~

poderâ

1
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§ l" - O lote que n1o for retirado. no pr.iLo má.xi mo d.: 12 (Jo7.e} diai úteis após a
n:aliuçãu do l.:iliio scr.í lcílolld~ novarr.ent::. e " \ alor õUTCcad.idú !ieni retido. para fazer
face '11.l pai;ame::ito d.is d.:spcsas, s.:m que caiba ao arrematante :i dc,•oluç3o do valor
r'ªi:!''· tlt• rt.-cfam1r:1c1 !ttdi .... !a.1 e\11J ~~tr:~ju~!~·~::t.
§ Zº - o~ l><:n> l>bjctos Jcs" cil.tai v~nn:in<-.:d10 na pu$!>e J~' CO~HTE\1 E. W: l
cr..:ti\ a r,·tir:iJa rd" arr•·m.:itar:tc. ,1bcdc;;iJ"~ os rruo:; ~ as regras cstabelccidas na
d<iu>i.ilJ antcr ilir.
J>(:Cll\L\ Tf.RCEIRA - O CO\\ITE~1 E cnlr~:zar:í a ,fo.;umc:itaçil1.> necessária à
uau,;kr~·nd:. 1fo \c\calo par.lo a:r.:ina:.:i.•u.·. a part:r Jo i\l' (J.'.·dm11) dia útil. at~ 6-0
\)C~>..:n:..J Jia; illcís. ~pós ;i 1foia da r~aiit.il~ào J,, kilJn.
§ l" • Lm c:1S<1 j..: c;ohr~n\·a de IU:TARDA~l!;\:1'() por parte d~> DETRAN, sera de
r•·sp.1ns;;bi!ídad~

,fo arr..:r.1atarm.:.

í~n!llnd>'

>\.''iini

i:

con:nc:1tc e o kilodr,)

dc~sa

ri:~p<>n~.~hi llJ...tJt.".

§ ;:• - .\ tra."l•l":ri!n..:i.i uo ,.:;.;ulo am:mataJn

d~vl!ra Sl!f

10.-ita dentro do prazo legal

e'tahdcciJo pd•> Cúdig.> Brasíkir» Je Tri111~ito.

nü:l\IA Ql'ART A • Fica sob r~-spç•nsabiiídade do am·mat:inlc o •umprim~nco de
lc,da:;

a~ c.x:i,:~:idas

Jo DlTR..\'.". com:i; :-:ada Çoas:a.

P+~am•n!Q oio;i

Ccrtídao

:il.:;;.~lU.; de li•\',\. POLJ';TFR "" J1' CRV, r~c@:i~.:i.m~n1n de linuas. NQTr\
.EJ~1:ô.L.". (''tt::.r.: t·~ii•,•nd· 1 '• rui~· d~·r\~·~ ·• .. ~~~·.::r. h·. ':~1 ~~cs ;i.b·t"s cor:.1
J,•sr.l•..lnta~~m. i:'a141tui;.i~. n:ini~à"'~.. tr.in,pvr!;.:, ;,:\.\nt~ifàH d~ dw\·~~ gru\'1tirão doSc
\'idro$. rq;ulari1,;i~ào do: dias,i! motor lr~gmação d.: ch:sssi, \Ísioria da POUNTER
entre ou1r,);;). mud.!n,,;~ de 1;atcgori'1 lalu11"d1parti,ularipas...:ioi..:.lrga e etc). impostos ou

qu:il.juçr •'Ulru ônus. 11.il' cd>rnJo pdo kiktt:iro. que \:icr a surgir.
; !'·O;; \alorc~ n:im:ni..-s ao c.-~crdcio 2018 \!PVA. SEGCRO OBRIGATÓRIO, E
LICLNCl.\ME?'<TO). h;l\enJci s..·r-.l J~ tv:al rcsp.,n-.i':lilidaJ~ '1.1 um:nuuantc. não
;aocndo a..1 mc>mo nl'lllm:-::a rc.:laml~5,, ji;Jici:1! .- ou extrajudicial ao COl'víl l ENTC
efou LEll.UE\RO.
~

: - Dccorrí<Jn o pr;:.;:~> legal de tróll~sfcrência
resfl'•t1sa~íli<liid.: <lo ARREM:\ T1\N·1 E e> r;i;;u:r.,,.::t:>
surg.r ~ni\.!u.larI~\~nti: \is !ar\·.uJni ~;,) DE'f R.-\~'-

de Yckuk1. ficará sob a total
Jc tnJ,,, º' éébitos que j'<>ssam
"7nnto rnultu.<i... intJX.'SlO~ JPV.A...

blOIJ!Jdo; juJiciais e o'.>ríi;açõ,·s d.: quaiqu.:r nawraa.

DÜT\IA QlJl:\TA - O LElLOE!RO E\) CO\HTEN1 E iicar~c' isentos Je quaisquer
no t.·as.o d ...- \·ir i..1 ,~rc:uat::mc a tr;.n..;~'>t.trt,tr 1.1 vd. :ult) par-J localidade
fora Jo fswJo do C.:-.mi, s..-m a reu:i1.açrm Ja ..Vi>tnria" cxigiJ;1 pdo DETR.>\N.

rl!sri.insa~ill<..!ad~s

UÊCIMA SEXfA-CONFnR~E DECRETO l.El Nº 27.411DE30 DE MARÇO DE
2004 PARAGR:\F0 4' ;\ nota fis'al qw ucoh:r:.ar « op.:ra~àu de salda de H~Íi::.:ios de
~lal'-cicc;tncnt"

erq;.iamt> Rcg;mc Especial <lc qta: :rata o DH'KETO serã ~'lltilida sem
s~u cor;"' a .:.,préSsào ··REGIME ESPECIAL DE

dt:s1aqu.: do ICMS. contc:nJo cm
RFC< ll.Hi\llSl O".

iiij~e:::·~·-··~-"'·•M·f ... ·····
~

I

~~.;,.:: __ .

:

DÉCIMA SETIMA - ESTE LF.IL,i.O f:ST,.\ AMPARADO PF.LO DF.C. 21.98113~.
e:·~ m~'º qut' !~foi dada f't'lO llcc, l .ci n• 1'.!.42713'.\. Fstarà itlClll'lll no Art. 335 do
Código Penal Bra.<Jiltiro. incorrendo· na pc:nc de 06 (seis) meses a~ '{doist·anos de
dct~ção. todo aquele qu.e impedir afaslat ou tentar afastar concorrentes ou licitantes,
por meios ilicit<>S ou de \ ioltncia. grnve ameaça. fraude ou oferi:cimento de •'11\tagen,.
incormulo na memn pena quem se nbst.:m de conc:orrtr ou licitar, em dec~a da
\an1.2gem ofel't'ddu,
DtC'l'.\'IA OITAVA· Todo$ os Bens 11 serem leiloados enconrn..- dt>scritol nos
Anf\OS l e 11 com n~ nu~ valora de lan(H mínimos, que faz parte iaregrante destt
Edital.

ltariúna'C'E. 17 Je ago~io d..- 2.0: 8

i

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

FranciSCO Daniel Rodrigues Lima
Presidente
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Abltio Araujo i!Jme1da
Secretário
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ASEXO J EDITAL~.· 00tl201ll- PREFEITlRA MUSIC:IPAL DE ITAPrlíNA
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..

.

110?\:D.\/XL !:!S DUTY - ANO fAB. i

119&!1 • A!-lO M00,1988 ·PLACAS:· HlJGR79'l/CE • j
, COMB. G - COR: PR· CI IASSI:· <>C2JD0801JR400438 - i
'1 SE~t
:...mTOR - RE!'AVAM N.º Jól5787l3
(~0 'I

EST1\DO)
00'.?

•

/ /?5"

l.10000

1 CAMIONETE

VWISAVEIRO AMB 1.6 • ANO FAB.
, 2002 • ..\~O MOD.2003 - rL4.CAS:- HXK.3623/CE •
1I COMB. G-COR: BC· CHASSI:· QB~'EBOS:C93?Ql0002
1-: SEJ>.1 MOTOR • RF.NAVAM N.

805.>48670 (NO

1 !.:S fADO::.L.. __-,---,,,"'"""_,.,.,,.,-:--,--:-::-·------+---'-l.-000
.........00__,

,

r-·-1J{):;---rc::.\.\i"10Í\E1E t:Al'iFIORINO ANC:\R AMlt • ANO
rAB.

l

i-

i

Cí':\ - COR: ac - CJl.-\SSI:- '1
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i
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1

:oio. ANO \!OD.:?OIO. l'LAC':\S:- Nt:l.655-l!C~ 1

'1'

cm'.B.

i At"IU:-10\'EJ. GM!CliEVfü1'f: MARAJÕ ·ANO l·AB.1

'

,

6.300.00 1
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A- COR: BC. ~·~ASSI:- \1!3,<!TCl5llJJC~45034 j

: cm.m.

1- SEM MOfOR
1
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~--__._.

1~15
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1
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1CA\llO,Elt: V\\'!SAVl:lRO <:L. • A:-.o FAB. 1996 • 1
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,\,\'EXO 1 EDITAL l'í.° 001/1018- PREfElTl'Rt\ ;-.11 ·~1CIPAL DE ITAPlt:NA
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1CAMIONETE FlATIDt:c,.\i'i)-l~ÃRGÜ • ANO FAB. i
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·
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! Rl~N:WA\-t N.0 12362488611'0 ESTADO)

1

i

CO\!R.
Ci!A
COR:
BC
CHASSI:·
'>13D l 5~-lAl3650J638
•
MOTOR
N.•
i l46E Hll J •%94i: i 7• • RE:\,\ \':\\1 !'\." 32i..\36-t5U (NO
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ANEXO EDITAL N.• 00112018 - PRERITl:RA :\ICNICIPAL
DE ITlt.PIUNA
..
~

ABÍLIO .a.RAÚJO A\MEIOA
SECRETÁRIO DA COMISSÃO PAAA ORGAAlzAçÃO EACOMPANMMMO DE LEILÃO OE BENS
MOVEIS INS~RVIVEIS ESUCATA DA PR_EFEITUAA MUNIOPAI. OE ITAPIUNA
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~"o.€,.o,,,.a::..N::c+.lJ~··
W.ltlA FRANCISCA AQUINO OE

~

;. '

~.

11 MEMBRO DA COMISSÃO PAAA ORGANIZACÃO EAÇOMPANHAMEt.ITO DE LEllÃO OE BENS
MOVEIS INSERVMIS ESUC.ATA DA PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAPIÚNA
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ATA DE LEILÃO N.º 001/2018

_

-···- ..

,,\n'.; \'Ínte e quatro dias do mês de agosto do ano <.k Jois mil e dezoito. llôta Cidade •k
ltapiúna. Eu. Sr. EDUARDO SYDNEY BEL.ERRA DE GIRAO, lcilo.:iw publico
ntii:i:1I do Est:ido do (\·arú. dc\·id:tmenlc w11tL1tado pela Pl<.El:EITUR;\ r..·HiNICJP,\I.
DE 1l":'\PllJNAíCJ::. e na prc~('ll<;a da sua co111issJo de lícitaç~lo constituída pdo Sr'i.
Fram:í~co Daniel R(1<lrigucs Lima -- ( Prcsidcnk): Alii 1i~l i\raújo /\lmei<fo - ( S<..·aet~írio ! e
1> l\.bri~1 Fr:.im.:isea /\quino 1.k Sousa, (I'' '.\-k111hro): a-; 10 (hsH2 (min.). rhi tiinúsi(>
,\ 1h~·rfo ,.\ morim. na RU<I Cosmo Santns. S/1'\. C\:ntm. ltapi úna:CL l' na presença de
arrn:-.ímadamcnk }7 pl'ssnas dei ír.ício aos meus tr;.ihalhos dl· prcgüo: íni<.:ialirn:rlll'
kndo as cl:lusulas de edital e tirando du\ id:i~ Jos propensos arn:nwlantcs. onde <tp,'i~
dirimir h1das e quais4ucr duvidas iniciei <• pn:g:io pelo lote 001 e suhse4ucnt.:s
L"l1nl(1rml' anexo de: edital imdc licou assim Jdinido o kiluo:
_,\Nl·.XO DE EDITAL N.º 001/2018

f-..ü.))'.~.N}~r·~ <57~~~i~~f{:~~(~~~~-~~~!~~II~.-.:·.·~=f~:~-ijirf:-~\r·~··· ··-~-!'.!NA r_
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i

'

l DUTY - ANO FAB. 1988 - ANO

1

i' COMB. G ·COR: PR - Cl IASSI:-

:

! MOD.1988 - PLACAS:- 1IUG8799/CE 00 l

NAo HOt vi:
l . ICIT/\NTL'.

! 9C2.ID0801JR400438 ·· SEM M<Jl"OR .· 1 RENAVAMN.''161578713

ESTADO)
i ·--·••·--·-.........
1

-~-·---.,.

....,_........... -,.-

·--•••v _.,.....
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1.100.00

• ... ,. - - - - · - • · · · -

O
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l .6 -
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i PLACAS:- IJXK.3623/CE - COl\1T3. O·

(H),?

! COR: BC -CHASSl:-
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l .000.00
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1
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1

j 178E90J 1*9386l01 -RENAV:\M N.(\
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1
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NÃO IIOUVF
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6.300,00

!

!

-

1 tv10D. l 988 - PLACAS:- IJVL 1·-b9!C L : C0\1B. A - COR: BC - Cll/\SSl:-

l

1

------·

--- ·
1.000.00
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1-~~I~~º-<~-. · ·-· ·---·· · ·---

..... L-.-· ..·-- ........... -···-·····-·-----·-·

. . . -- . . . ~-----. . . . . ._.___ ·
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..
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. -- " .. . . . .
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i f\.·lOD.2002- PLACAS:- llV/Ol l41t'E-

ons

1

1
1

1.1 on.on

l. í
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() 10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IT APIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOS MAIS
Av. São Cristóvão, 215, Centro, ltapiúna-CE.
CEP 62.740.000,Tel. Oxx(88)34311210, Fax 34311306,
www.ltapiuna.ce.gov.br,facebook.com/dariocoelhoprefeito
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinctc.itapiunafâlyahoo.com

DECLARAÇÃO
FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO, na qualidade
de Prefeito Municipal de ltapiúna VEM, através desta, DECLARAR, para os
devidos fins de direito, que o Município de ltapiúna apresentou a seguinte
movimentação com relação à Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de

2018.
SALDO DO EXERCICO ANTERIOR
INSCRIÇÕES NO EXERCICIO
COBRANCA NO EXERCICIO
CANCELAMENTO
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

R$
R$
R$
R$
R$

312.773,34
0,00
4.878,54
0,00

307.894,80

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no
exercício de 2018 é referente a imputação de débito e aplicação de multas
conforme identificado abaixo:
VALOR (R$)

Nº PROCESSO TCM

0,00

TOTAL

ltapiúna, 31 de dezembro de 2018.

\\C\JJ~~'.

FRANCl~CO lJÁRIO D OLIVEIRA COELHO
Prefeito

\lnicipal

. ,,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IT APIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOS MAIS
Av. São Cristóvão, 215, Centro, ltapiúna-CE.
CEP 62.740.000,Tel. Oxx(88)34311210, Fax 34311306,
www.Itapiuna.ce.gov.br,facebook.com/dariocoelhoprefeito
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna(â)yahoo.com

DECLARAÇÃO
FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO, na qualidade
de Prefeito Municipal de ltapiúna, VEM, através desta, DECLARAR, para os
devidos fins de direito, que o Município de ltapiúna, apresentou a seguinte
movimentação com relação a Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2018.

SALDO DO EXERCICO ANTERIOR
INSCRICôES NO EXERCICIO
COBRANÇA NO EXERCICIO
CANCELAMENTO
PRESCRICOES
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE

R$
R$
R$
R$
R$
R$

632.904,97
111.370,10
17.949,89
0,00
52.879,73
673.445,45

ltapiúna, 31 de dezembro de 2018.

r\~Cjv~
FRANCl~O ~ÁRIO

DE QLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

·Õ7 .387 .509/0001-SSI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA,IÚftA
Av. Slo Crist6vdõ, 215
Centro CEP: 62740-000

SETOR DE PATRl!VIÔNIO E AIH<ECADAÇAO

DCCLARAÇr\O
Declaro para os devidos tins. junto ~·1 CONASI', lJlll' a Dívida 1\tiva do !\fonicípio de
ITAPIÚNA-CE, teve no excrckio li11~1m:eiro de '.2018. os s1.·gui1Hl's 111ovi1111.·11tci:-;:
Dívida Ativa Trihut:'tri:t:
Saldo: RS= 111.370,10 (cento e onzt rnil tn:zl'ntos e sctl.'111~1

I\.'~Ús

l' dez ccntavus).

AIUU:CADAÇAO
Total: R$= 17.949,89 (dezessete mil lll)Vl'Cl'11tos e quare11lu t..' 110,·e reais e oite11ta e nu\·e
centavos)

PRESCRIÇÕES
Total: R$= 52.879,73 (cinquenta e dois mil oitocentos e sdc>nta l'
centavos).

110\·c

reais e setenta e quatro

LAÇA:VIENTOS

Total: RS= 4.878,54 (quatro mil oitocentos e setenta e oitu

n:~ils

e·

cinqlh.:11l~t

e quatro

Cl'nl~1,·os)

PROCESSO: Nº 2011.ITN.PCS.223 l 0/11 ( IMPllTAÇAo DE uí-:tHTO).

CÓDIGO TIUBU'L\RIO

LEI Nº73l/20U DE 17 DE DEZl·'.1\IBHO DE 2013.

ltapili11~1-CI:.

Abfli~

Almeida

Funcionário Responsável

08 de janeiro d-: 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IT APIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOS MAIS
Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE.
CEP 62.740.000,Tel. Oxx(88)34311210, Fax 34311306,
www.Itapiuna.ce.gov.br,facebook.com/dariocoelhoprefeito
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinctc.itapiuna@yahoo.com

DECLARAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, Estado do Ceará,
através de seu titular o Sr. FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO,

DECLARA, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014,
deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas
aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado
do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

ltapiúna, 31 de dezembro de 2018.

Y\@ cJ

uWJJ-~

FRANCIS'CO cJARIO D~ ~LIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

