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EDITAL DE LEILÃO N° 4/2019-220719 – SEMMA 
 

TIPO: Menor Preço 
ÓRGÃO INTERESSADO: Fundo Municipal de Meio Ambiente de Dom Eliseu - PA. 
DATA E ABERTURA: Dia 22 de Julho de 2019 às 09:00 horas. 
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA. 

 
A Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA, através da CPL e Leiloeiro Administrativo e sua Equipe de 
Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima 
indicada e receberão os interessados na Av. Juscelino Kubitscheck, 02 – Centro – CEP 68633-000 – Dom 
Eliseu-PA, regido por este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
OBJETO: LEILÃO DE 12.232,11 DE SACAS DE SOJA APREENDIDA, REMOVIDAS OU RECOLHIDAS A 
QUALQUER TITULO, QUE SE ENCONTRAM HÁ, MAS DE 90 (NOVENTA) DIAS DE POSSE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL E DA SEMMA DE DOM ELISEU/PA. 
 
I - DOS PROCEDIMENTOS, LOCAL, DATA E HORÁRIO: 
1.1- O Leilão será realizado pelo Leiloeiro Abraão Bezerra dos Santos, funcionário público municipal da 

Prefeitura de Dom Eliseu Determinado pelo Decreto N° 027/2019 a realização do referido Leilão a 
ser realizado em sessão pública, no local, data e horário acima especificado. 

 
II- DO OBJETO: 
2.1- Vender sacas de soja, retidas, abandonadas, removidas ou recolhidas a qualquer título, que se 
encontram há, mas de 90 (noventa) dias de posse da Prefeitura e da SEMMA de Dom Eliseu/PA 
conforme relação anexa a este edital. 
2.2- O COMITENTE autoriza o Sr. Abraão Bezerra dos Santos a realizar Leilão no local estabelecido 
acima e concorda com os preços iniciais mínimos constantes no anexo deste edital. 
 
III- DA VISITAÇÃO: 
3.1- Os bens estarão expostos à visitação pública no local do Leilão acima citado no dia 18/07/2019 
das 08:00hs ás 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs. 
3.2- O bem (ns) relacionado neste catálogo encontra-se no estado físico e de conservação a disposição 
dos interessados para ser examinado “in loco”, podendo os mesmos enviar ao local do leilão seus 
peritos para examinarem os referidos objetos a serem leiloados. 
3.3- Não cabem ao COMITENTE nem ao Leiloeiro a responsabilidade e o ônus das avarias ou defeitos 
encontrados nos referidos bens, declaram os arrematantes, desde já concordarem expressamente 
com esta clausula, eximindo o COMITENTE e o Leiloeiro de qualquer responsabilidade dos bens 
apregoados, bem como reembolso, trocas, ou indenizações de qualquer natureza nos termos do artigo 
448 do código Civil Brasileiro. 
 
IV- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1- Somente poderão participar deste Leilão os interessados que se credenciarem previamente e que 
estão credenciados a todas as condições impostas neste Edital. 
4.2- Pessoas físicas identificadas com seus documentos RG, CPF e comprovante de residência, maiores 
de 18 anos ou emancipadas na forma da lei, ou pessoas jurídicas com CNPJ e contrato social, seus 
documentos RG e CPF e comprovante de residência. 
4.3- No ato do credenciamento, o participante deverá apresentar os referidos documentos acima 
citados quando assim lhe for solicitado, sob a pena de nulidade do lance e da respectiva arrematação 
do bem. 
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4.4- O credenciamento deverá ser feito até 24 horas antes do Leilão no E-mail- licitadom@gmail.com. 
4.5- A documentação para participação deverão ser: 
4.5.1- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
4.5.2– A prova de regularidade com Receita Federal do Brasil relativa a Dívida Ativa da União e 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito 
Conjunta. 
4.5.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos e Tributos Estaduais com finalidade específica para participar de licitação junto a 
órgãos públicos, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 
4.5.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede 
da proponente; 
4.5.5- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
4.5.6- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
V – DOS LANCES: 
5.1 - Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo de avaliação constada em catálogo, 
considerando-se vencedor o licitante que houver feito o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação. 
 
VI – DO PAGAMENTO: 
6.1- Os lances serão pagos à vista após a realização do Leilão, sempre respeitando o valor dado pelo 
licitante no decorrer do leilão ou o valor mínimo de avaliação para a alienação do bem. As 
arrematações poderão ser pagas em diversas modalidades de acordo com o valor comprado; 
6.2- O pagamento efetuado em cheque, doc, ted, ou transferência bancaria de qualquer modalidade 
que não seja em dinheiro, o bem arrematado só poderá ser retirado mediante a compensação e 
confirmação do referido pagamento; 
6.3- Os pagamentos em cheques o mesmo terá que ser em nome do arrematante não sendo permitido 
o pagamento com cheque de terceiros ou de outra praça. 
6.4- Se o arrematante não pagar nas condições acima estabelecidas, o(s) bem(ns), será(ão) alienados 
em evento semelhante. A juízo do COMITENTE do evento. 
6.4.1 O pagamento total terá que ser efetuado em até 10 dias após a realização do Leilão, na conta 
do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Banco do Brasil (001) – AG: XXXX-X CC: XX.XXX-X, sempre 
respeitando o valor mínimo para alienação ou o valor Máximo da arrematação. 
6.5- Ficam vedadas aos arrematantes negociações de lotes entre os mesmos durante o leilão ficando 
proibido, ceder, permutar, vender ou de alguma forma negociar o(s) seu(s) Produto(s) e o(s) 
Subproduto(s) antes do pagamento. 
6.6 - Caso o cheque não seja compensado, O COMITENTE irá executar o cheque, encaminhando-o a 
Procuradoria do Município, sem prejuízo das demais sanções, pela ilicitude do ato; 
 
VII- DA ENTREGA DOS BENS: 
7.1- Efetuado o pagamento, o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) mediante recibo do LEILOEIRO e do 
COMITENTE. 
7.2- PROCEDIMENTOS PARA RETIRADA DOS PRODUTOS, Entregar no protocolo da Sede desta SEMMA 
(Dom Eliseu/PA) ofício informando os números dos Lotes arrematados, referente ao Leilão n° 4/2019-
220719-SEMMA. 
7.3- Em todos os casos, o licitante vencedor não poderá alegar que desconhece as condições atuais 
do(s) bem(ns) alienado(s), obrigando-se a aceitá-lo(s) ao estado em que se encontra(m) e retirá-lo(s) 
impreterivelmente no prazo Máximo de 10 (dez dias úteis), a contar da data do Leilão. Esgotado este 
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prazo o COMITENTE e o Leiloeiro não se responsabilizarão pelo destino dos lotes arrematadas e 
eventuais danos sofridos no(s) lote(s). 
7.4- A não retirada dos bens no prazo estipulado pelo COMITENTE implicara na cobrança de multa 
diária de 2%(dois por cento) sobre os valores dos lotes arrematados pelos compradores por conta de 
armazenamento a partir do 11° (décimo primeiro dia). 
7.5- O arrematante será responsável por todas as despesas decorrentes da retirada, transporte, 
impostos e frete, (caso necessário) do(s) bem(ns) por ele arrematado. 
7.6- Os bens arrematados deverão ser retirados na Rodovia PA 222, s/n, Gleba Surubiju B, Zona Rural, 
Dom Eliseu-PA na sede da JUPARANA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. 
 
VIII- DAS PENALIDADES: 
8.1- Adquiridos os lotes com os referidos produtos NÃO SERÃO ADMITIDAS DESISTÊNCIAS sob 
qualquer alegação, havendo arrependimento por parte do arrematante e não tendo este satisfeito os 
pagamentos previstos no ato da arrematação, o COMITENTE promoverá a sua cobrança através de 
ação judicial executiva sofrendo assim as penalidades da lei. 
8.2- Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitante por meio ilícito, 
estará sujeito às sanções previstas no art.335 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das sanções 
estabelecidas pela Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações posteriores. 
8.3- O Leiloeiro poderá solicitar a retirada de qualquer Licitante que estiver incluído no item acima 
citado bem como retirar qualquer lote do Leilão. 
 
IX-DISPOSIÇÔES FINAIS: 
9.1- Cada Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do Leilão. 
9.2- A participação no Leilão implicara, automaticamente, na aceitação integral de todas as condições 
estabelecidas neste EDITAL e naquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Casos omissos serão resolvidos pelo COMITENTE do Leilão. 
9.3- Qualquer outra informação poderá ser esclarecida no Tel:(94) 3335-2210, na Av. Juscelino 
Kubitscheck, 02 - Centro, Dom Eliseu-PA. CEP 68.633-000 e no Email: licitadom@gmail.com. 
 
Dom Eliseu-PA, 05 de Julho de 2019. 

 

 

Abraaão Bezerra dos Santos 

Leiloeiro Adm. 

Decreto N° 027/2019 
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ANEXO I 

 

OBJETO: LEILÃO DE 12.232,11 DE SACAS DE SOJA APREENDIDA, REMOVIDAS OU RECOLHIDAS A 

QUALQUER TITULO, QUE SE ENCONTRAM HÁ, MAS DE 90 (NOVENTA) DIAS DE POSSE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL E DA SEMMA DE DOM ELISEU/PA 

 

LOTE DE SACOS DE SOJA 

 

Lotes Descrição Quant. Unidade Valor Unit. Valor Total 

1 SACOS DE SOJA  

Padrão Exportação 

12.232,11 Saca   
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DECLARAÇÃO DE VISTORIA DOS PRODUTOS E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL DO LEILÃO N° 

4/2019-220719 - SEMMA/DOM ELISEU-PA 

 

OBJETO: LEILÃO DE 12.232,11 DE SACAS DE SOJA APREENDIDA, REMOVIDAS OU RECOLHIDAS A 

QUALQUER TITULO, QUE SE ENCONTRAM HÁ, MAS DE 90 (NOVENTA) DIAS DE POSSE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL E DA SEMMA DE DOM ELISEU/PA. 

Declaro, para os devidos fins, que efetuei vistoria dos Produtos e Concordo com todos os itens 

do Edital nº. 4/2019-220719, por meio de Licitação na modalidade Leilão, aceitando os produtos no 

estado de conservação e condição em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer 

reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.  

 

Cidade-Estado, Dia ______de _________________de 2019. 

 

Empresa: ____________________________________________________________ 

 

Assinatura:____________________________________ 

 

Nome do Responsável da Empresa: 

R.G: 

C.P.F: 

Tel.: 

E-mail: 

 

________________________________ 

Servidor SEMMA 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO VISTORIOU OS PRODUTOS DO LEILÃO N° 4/2019-220719 – 

SEMMA/DOM ELISEU PA 

 

OBJETO: LEILÃO DE 12.232,11 DE SACAS DE SOJA APREENDIDA, REMOVIDAS OU RECOLHIDAS A 

QUALQUER TITULO, QUE SE ENCONTRAM HÁ, MAS DE 90 (NOVENTA) DIAS DE POSSE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL E DA SEMMA DE DOM ELISEU/PA. 

Declaro, para os devidos fins, que não efetuei vistoria nos Produtos, mas concordo com todos os itens 

do Edital nº. 4/2019-220719, por meio de Licitação na modalidade Leilão aceitando os produtos no 

estado de conservação e condição em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito e Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Comissão Permanente de Avaliação de Produtos e Sub-Produtos, 

qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 

 

Dia ______de _________________de 2019 

  

Empresa: ____________________________________________________________  

 

Assinatura:____________________________________ 

 

Nome do Responsável da Empresa: 

R.G: 

C.P.F: 

Tel.: 

E-mail: 


