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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 67.803/2017 
 

LEILÃO PÚBLICO N.º 001/2017 
 

TIPO: MAIOR OFERTA POR LOTE 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sede do CREA-SC, localizada na Rodovia Admar  
Gonzaga, n.º 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP.: 88034-001 

 
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: às 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2017. 

 
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-

SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dotada 
de personalidade jurídica de direito público, por meio do Leiloeiro designado pela Por-
taria n.º 118, de 28 de agosto de 2017, do Senhor Presidente deste Conselho, atendendo à 
solicitação dos Departamentos de Administração e de Fiscalização do CREA-SC, e con-
forme autorização da Presidência, da Diretoria e da Superintendência do CREA-SC, 
torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade LEILÃO, para 
a alienação de 26 (VINTE E SEIS) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO CREA-SC, no 
estado de uso e conservação em que se encontram, mediante as condições e regras esta-
belecidas neste Edital. 

 
A Sessão do Leilão será realizada às 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2017 

na Sede do CREA-SC, localizada na Rodovia Admar Gonzaga, n.º 2.125, Itacorubi, Flo-
rianópolis/SC, CEP.: 88034-001.   

 
O Leilão será do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE, consoante as condições es-

tatuídas neste Edital, e será regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como 
pelas demais normas aplicáveis ao objeto deste certame. 

 
O presente Edital poderá ser obtido no site www.crea-sc.org.br, ou ainda, junto à 

Sede do CREA-SC, localizada na Rodovia Admar Gonzaga, n.º 2.125, Itacorubi, Floria-
nópolis/SC, CEP.: 88034-001.   
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1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO        
 
1.1. Venda dos seguintes veículos inservíveis para o CREA-SC, no estado de uso e con-
servação em que se encontram, não cabendo ao CREA-SC responsabilidade por qual-
quer modificação ou alteração que venha a ser constatada na constituição, composição 
ou funcionamento dos veículos leiloados, pressupondo, o oferecimento de lances, o co-
nhecimento das características e situação dos bens, ou o risco consciente do arrematan-
te, não aceitando a respeito deles qualquer reclamação posterior, quanto às suas quali-
dades intrínsecas e extrínsecas, procedência ou especificação: 
 

LOTE FROTA ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO MÍNIMO 

PARA 

ARREMATAÇÃO 

 
01 

 
03 

Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, placas MHV-8049, cor 
preta, ano/modelo 2010/2011, 04 portas, automático, 
completo.   

 
R$ 30.000,00 

02 04 Fiat Doblô HLX 1.8 Flex, placas MIM-7861, cor bran-
ca, ano/modelo 2011/2011, 05 portas, completo. 

R$ 23.000,00 

 
 

03 

 
 

09 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-0859, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro. 

 
 

R$ 10.400,00 

 
 

04 

 
 

10 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-0919, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

05 

 
 

11 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-2999, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

06 

 
 

16 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-2699, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 10.400,00 

 
 

07 

 
 

17 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-1059, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro. 

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

 
 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-3069, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
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08 19 os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro. 

R$ 10.400,00 

 
 

09 

 
 

22 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-4059, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.000,00 

 
 

10 

 
 

23 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJI-3339, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro. 

 
 

R$ 10.400,00 

 
 

11 

 
 

24 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJH-5719, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro. 

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

12 

 
 

27 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJH-9749, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 10.400,00 

 
 

13 

 
 

31 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-2939, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro. 

 
 

R$ 10.400,00 

 
 

14 

 
 

32 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJF-7009, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

15 

 
 

35 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJH-2239, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

16 

 
 

36 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJH-9419, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro. 

 
 

R$ 9.700,00 

  Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJH-4509, cor  
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17 

 
38 

branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
R$ 10.400,00 

 
 

18 

 
 

39 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJH-9169, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro. 

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

19 

 
 

48 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-2819, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

20 

 
 

49 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-3099, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 10.400,00 

 
 

21 

 
 

50 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJH-3379, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 10.400,00 

 
 

22 

 
 

51 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJH-6099, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

23 

 
 

52 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-2689, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

24 

 
 

55 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJQ-3049, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 9.700,00 

 
 

25 

 
 

57 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJF-7209, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 10.400,00 
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26 

 
 

59 

Fiat Uno Mille Economy Flex, placas MJN-8529, cor 
branca, ano/modelo 2010/2011, 02 portas, contendo 
os seguintes acessórios: ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rádio 
com mp3, ar quente, desembaçador traseiro e limpa-
dor traseiro.  

 
 

R$ 10.400,00 

 
1.2. Os preços mínimos para arrematação de cada lote encontram-se descritos na tabela 
acima. 
 
2. DA VISTORIA DOS LOTES     

 
2.1. Os automóveis estarão à disposição dos interessados para vistoria nos dias 26 e 27 
de setembro de 2017, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h30min às 
16h30min, na Sede do CREA-SC, localizada na Rodovia Admar Gonzaga, n.º 2.125, Ita-
corubi, Florianópolis/SC, CEP.: 88034-001. 
 
2.2. Os interessados em vistoriar os veículos não precisarão agendar previamente a visi-
ta, bastando comparecer no local indicado dentro dos dias e horários permitidos, e diri-
gir-se diretamente à recepção, pedindo para que sejam anunciados. 
 
2.3. No dia da Sessão do Leilão (28 de setembro de 2017) não será permitida a vistoria 
dos veículos.  
 
3. DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS 

 
3.1. Os automóveis poderão ser arrematados por PESSOAS FÍSICAS, excluídos os me-
nores de 18 anos não emancipados, ou por PESSOAS JURÍDICAS. 
 
3.2. A PESSOA FÍSICA interessada em participar do Leilão deverá se dirigir pessoal-
mente ao local da sua realização, na data e hora estabelecida, portando Documento de 
Identidade (RG, CNH, Carteira Profissional, etc...) e CPF (Cadastro de Pessoa Física jun-
to à Receita Federal), ou através de seu procurador, desde que este apresente instru-
mento de procuração, com firma reconhecida se for por instrumento particular, com-
provando ser seu representante legal com poderes para tanto. 
 
3.3. A PESSOA JURÍDICA interessada em participar do Leilão, através de seu repre-
sentante legal, deverá se dirigir ao local da sua realização, na data e hora estabelecida, 
devendo portar os seguintes documentos: 
a) Documento de Identidade (RG, CNH, Carteira Profissional, etc...) do representante 
legal; 
b) CPF (Cadastro de Pessoa Física junto à Receita Federal) do representante legal; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, no 
caso de sociedades comerciais; 
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d) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de socieda-
des por ações; nesse caso deverá ser comprovada a respectiva publicação do ato; 
e) Inscrição do Ato Constitutivo, nas sociedades civis, acompanhada de prova de dire-
toria em exercício; 
f) Em qualquer dos casos previstos nas alíneas “c”, “d” ou “e”, a PESSOA JURÍDICA 
deverá ser representada por qualquer pessoa designada por instrumento de procuração 
- com firma reconhecida se for por instrumento particular - exceto quando ocorrer o 
estabelecido na alínea “g” deste subitem; 
g) Caso o representante da PESSOA JURÍDICA seja alguém cujo Contrato ou Estatuto 
Social confira tais poderes, não haverá necessidade de instrumento de mandato próprio, 
bastando que este apresente os documentos previstos nas alíneas “a” e “b”, e um dos 
demais Atos Constitutivos (“c”, “d” ou “e” – conforme o caso). 
 
3.4. A falta dos documentos relacionados no subitem 3.2 para PESSOA FÍSICA, ou 3.3 
para PESSOA JURÍDICA, impossibilitam a participação no Leilão e a arrematação do 
bem. 
 
3.5. Somente será admitido um procurador por arrematante, não podendo um mesmo 
procurador representar mais de um arrematante.  
 
3.6. O credenciamento poderá ser realizado a qualquer momento, enquanto perdurar a 
Sessão do Leilão, participando os credenciados somente das disputas iniciadas após o 
seu efetivo credenciamento, não havendo retorno de lotes. 
 
3.7. Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser exibidos no original ou 
por qualquer processo de fotocópia, que deverá estar devidamente autenticada por car-
tório ou por servidor do CREA-SC, ou estar publicado em qualquer órgão da imprensa 
oficial.  
 
4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
4.1. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo previamente avaliado para arre-
matação. 
 
4.2. A Licitação será julgada pelo critério do maior lance (maior oferta por lote - art. 43, 
V, e seu § 4º c/c art. 22, § 5º da Lei n.º 8.666/93), observando o preço mínimo de arrema-
tação, bem como o lance mínimo de R$ 100,00 (cem reais) sobre o maior valor proposto 
anteriormente em Sessão. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
5.1. O veículo arrematado deverá ser pago à vista, logo após assinatura da respectiva 
Ata, lavrada na própria Sessão do Leilão. 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Leilão Público n. 001/2017 – CREA-SC                                                                                         Página 7 de 10  

 
5.2. O pagamento poderá ser realizado através dos seguintes meios: cheque nominal ao 
CREA-SC ou depósito/transferência bancária (TED, DOC, depósito em cheque, depósi-
to em dinheiro ou depósito em conta [entre contas da CEF]). 
 
5.2.1. Na hipótese de ser utilizada a opção de depósito/transferência bancária, o arre-
matante deverá emitir cheque caução no valor da arrematação, que lhe será devolvido 
no momento da comprovação da efetivação da referida transferência. 
 
5.2.2. Não sendo comprovado o depósito/transferência bancária em até 04 (quatro) ho-
ras do término do Leilão, o cheque caução será regularmente utilizado como meio de 
pagamento para todas as finalidades. 
 
5.3. Os pagamentos somente serão quitados após a compensação e comprovação do efe-
tivo crédito dos valores na conta bancária do CREA-SC. 
 
5.4. Somente serão aceitos cheques em nome da pessoa física ou jurídica arrematante, 
não sendo admitidos, em hipótese alguma, cheques em nome de terceiros.  
 
6. DA ENTREGA DO VEÍCULO 

 
6.1. O veículo será liberado somente após a confirmação do recebimento dos valores 
originados pela adjudicação, bem como após ter o CREA-SC recebido o Certificado de 
Registro de Veículo contendo a Autorização para Transferência de Propriedade de Veí-
culo (ATPV) devidamente assinada pelo arrematante. 
 
6.2. Caberá ao arrematante as providências relativas à transferência do veículo e paga-
mento das despesas de tal procedimento. Todas as despesas com combustível, mão-de-
obra, impostos, taxas, reboque, dentre outras, decorrentes da retirada do veículo, corre-
rão por conta e risco do arrematante. 
 
6.3. O veículo será entregue com as placas de identificação oficial, cabendo ao arrema-
tante tomar todas as providências necessárias ao transporte do veículo e posterior subs-
tituição das placas e retirada das demais sinalizações, de acordo com a legislação em 
vigor, uma vez que indicam categoria oficial. 
 
6.3.1. O CREA-SC comunicará imediatamente a venda ao DETRAN, devendo o arrema-
tante, portanto, efetuar a descaracterização e a transferência de propriedade do veículo 
adquirido dentro dos prazos legais, sob pena do DETRAN providenciar o respectivo 
bloqueio administrativo, sujeitando o arrematante a apreensão do bem e a responsabili-
zação civil e criminal decorrente. 
 
6.3.2. Enquanto o veículo não for descaracterizado pelo arrematante é expressamente 
proibida a sua utilização e circulação, sob pena de responsabilização civil e criminal.  
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6.4. Na hipótese de serem identificadas multas referentes a infrações de trânsito, o 
CREA-SC responderá, de acordo com a legislação em vigor, somente até a data e horá-
rio de entrega do veículo ao arrematante. 
 
6.5. O Certificado de Registro de Veículo contendo a Autorização para Transferência de 
Propriedade de Veículo (ATPV) será entregue ao arrematante somente após a obtenção 
das assinaturas indispensáveis à informação da venda e transferência junto ao DE-
TRAN-SC, podendo variar de 01 (um) a 20 (vinte) dias, conforme disponibilidade do 
responsável legal do CREA-SC. 
 
7. DOS PROCEDIMENTOS DO LEILÃO 

 
7.1. Na data e horário determinados, a Sessão do Leilão será iniciada com o credencia-
mento das pessoas presentes. Tendo sido todas as pessoas presentes credenciadas, será 
dado início à fase de lances. 
 
7.2. A fase de lances se dará sequencialmente por lote, sendo aberta a disputa de um 
lote de cada vez.  
 
7.3. Realizada toda a fase de lances de todos os lotes, será lavrada a Ata da Sessão, a 
qual deverá ser rubricada e assinada por todos os arrematantes, pelo Leiloeiro e pelos 
membros da sua Equipe de Apoio. 
 
7.4. Devidamente assinada a Ata, proceder-se-á ao pagamento dos lotes arrematados, 
mediante recibo, na forma do Capítulo 5 deste Edital. 
 
7.5. Recebido o pagamento pelo CREA-SC, o arrematante respectivo receberá, mediante 
recibo, o Certificado de Registro de Veículo para que se dirija a um Cartório competente 
a fim de assinar a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), 
reconhecendo a sua firma por AUTENTICIDADE.  
 
7.5.1. A Autorização para Transferência deverá ser assinada exclusivamente em nome 
do arrematante. 
 
7.6. Tão logo assine a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo 
(ATPV), o arrematante deverá devolver ao CREA-SC o Certificado de Registro de Veí-
culo, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do seu 
recebimento. 
 
7.7. Devolvido o Certificado no CREA-SC, o arrematante receberá, mediante recibo, o 
veículo arrematado em conjunto com o respectivo Certificado de Registro e Licencia-
mento de Veículo. A partir de então, será de exclusiva e total responsabilidade do arre-
matante a guarda e utilização do veículo. 
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7.8. Tão logo o responsável legal do CREA-SC assine a Autorização para Transferência 
de Propriedade de Veículo (ATPV), na forma do item 6.5 deste Edital, o arrematante 
será convocado para comparecer ao CREA-SC e recebê-la em definitivo, mediante reci-
bo. 
 
8. DAS DISPOSICÕES FINAIS 

 
8.1. Na hipótese de desistência, o arrematante fica sujeito à aplicação de multa em favor 
do CREA-SC no valor de 20% (vinte por cento) incidentes sobre o valor total de arrema-
tação do lote respectivo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
8.2. No caso do pagamento do bem arrematado se dar mediante cheque, e este for de-
volvido por 02 (duas) vezes pela instituição bancária, por qualquer motivo, estará carac-
terizada a desistência do arrematante, sujeitando o mesmo à multa prevista no subitem 
anterior. 
 
8.3. O arrematante não poderá alegar, sob qualquer forma ou pretexto, desconhecimen-
to das condições estabelecidas neste instrumento editalício. 
 
8.4. Está impedido de participar deste Leilão a pessoa física, o representante legal ou 
qualquer integrante da participação societária, conforme o caso, que possua vinculação, 
direta ou indireta com o CREA-SC, a exemplo de empregados, conselheiros, dirigentes, 
comissionados, inspetores e diretores regionais. 
 
8.4.1. Também não poderão participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrem em qualquer das situações a seguir: 
 
8.4.1.1. Sejam declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, direta ou indi-
reta, ou que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com o Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Santa Catarina; 
 
8.4.1.2. Estejam em processo de falência, ou de recuperação judicial, ou extrajudicial, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
8.4.1.3. Pessoas Físicas ou Jurídicas enquadradas no disposto do artigo 9° da Lei n.° 
8.666/93 ou que estejam cumprindo sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da 
Lei n.° 8.666/93; 
 
8.4.1.4. Na presente Licitação é vedada a participação de empresas em Consórcio; 
 
8.4.1.5. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a troca do nome do arrematante. 
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8.5. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo arrematante, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao arrematante as seguintes 
sanções: 
 
I – Advertência; 
II – Multa no valor de 20% (vinte por cento); 
III – Suspensão Temporária de participação e impedimento de contratar com a Admi-
nistração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV – Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
por prazo não superior a 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determi-
nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autorida-
de que aplicou a penalidade. 
 
8.6. Os prazos e procedimentos para pedidos de esclarecimentos, impugnações e recur-
sos seguirão os ditames estabelecidos na Lei n.° 8.666/93. 
 
8.7. A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto deste Leilão caberá 
ao Presidente do CREA-SC, com base no inciso VI, e § 4° do art. 43, da Lei n° 8.666/93. 
 
8.8. Outras informações poderão ser obtidas na Sede do CREA-SC, no horário comer-
cial, por meio do telefone (48) 3331-2079, das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 
16h30min, ou pelo email licitacao@crea-sc.org.br.  

 
8.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro e sua Equipe de Apoio. 
 
8.10. Face à natureza de entidade autárquica federal do CREA-SC, a Justiça Federal, 
Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis, é o foro 
competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 
 
 

Florianópolis/SC, 05 de setembro de 2017. 
 
 
 

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER 
Presidente do CREA-SC 


