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EDITAL 
LEILÃO IFBAHIA 

02/2009 
 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA, 
através da Comissão de Leilão, instituída pela Portaria nº 1392/2009 de 24 de novembro de 
2009, designada pela Magnífica Reitora, do IFBAHIA, com sede na Rua Emídio dos Santos 
s/nº, Barbalho – Salvador - Bahia, com fundamento, na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93, 
que institui normas para licitações e contratos administrativos, torna público que realizará 
licitação, na modalidade LEILÃO PÚBLICO, para a venda de veículo, bens considerados 
inservíveis e tabuados, os quais estão em lotes, conforme anexo e especificações a seguir. 
 
1.0. DATA E LOCAL DO LEILÃO 
O Leilão será realizado no seguinte local: 
1.1 Veículos, móveis, equipamentos, máquinas, barrote de madeiras e tabuados no 

Campus de Ensino de Salvador, na rua Emídio dos Santos, s/nº, estacionamento do anexo, 
bairro do Barbalho, Salvador/Bahia, no dia 11 de janeiro de 2010, às 10:00 horas. 

 
2.0. EDITAL 
Cópias integrais do Edital poderão ser retiradas gratuitamente, no IFBAHIA na sala de 
licitações cito a Rua Emídio dos Santos s/nº, Barbalho, Salvador/Bahia, no horário de 9:00 às 
11:00 horas e das 14:00 às 16:00 em dias úteis, até um dia anterior da data de realização do 
Leilão, e no endereço eletrônico: www.ifba.edu.br ou com o Leiloeiro Oficial o senhor Joseval 
Costa Lima, JUCEB nº 04628, telefone (71) 3314.7603 ou 9905.2981. 
 
3.0. VISITAÇÃO 
Os bens relacionados no Anexo I, a serem levados a Leilão poderão ser vistoriados no local 
onde se encontram no IFBAHIA, localizado nos seguintes Campus: 
3.1 - Veículos: Avenida Universitária, s/nº, bairro Pitanguinha, Simões Filho/Bahia, nos dias 17 

de dezembro de 2009 a 08 de janeiro de 2010, das 09:00 às 11:00h e das 14:00 às 16:00.  
3.2 – Móveis, equipamentos, máquinas, barrote de madeiras e tabuados: Rua Emídio dos 

Santos, s/nº, bairro do Barbalho, Salvador/Bahia, nos dias 17 de dezembro de 2009 a 08 de 
janeiro de 2010, das 09:00 às 11:00h e das 14:00 às 16:00. 

 
É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes, sendo vedados quaisquer outros 
procedimentos, como manuseio, experimentação e retirada de peças. 
 
4.0. DAS CONDIÇÕES DOS BENS 
 
4.1. Os bens serão leiloados no estado e condições em que se encontram, que se pressupõem 
conhecidos pelos licitantes por ocasião do Leilão, não se responsabilizando o comitente 
vendedor, bem como a leiloeiro (a), pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou não, sem 
que lhes caibam quaisquer direitos ou reclamações judiciais e/ou extrajudiciais. A palavra 
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“SUCATA”, colocada no enunciado do lote, indica que o bem NÃO RECUPERÁVEL, que não 
poderá ser recolocado em circulação, destinando-se unicamente ao reaproveitamento de 
peças e partes metálicas. 
 
4. 2. Os veículos que forem arrematados para circulação, terão que aguardar o prazo de 30 
(trinta) dias corridos, para que possam ocorrer às baixas dos gravames. Logo após este prazo 
deverão dirigir-se ao DETRAN – Departamento de Trânsito do Estado da Bahia, para efetuar as 
vistorias e as transferências, que deverão seguir as normas estabelecidas pelo CTB – Código 
de Trânsito Brasileiro.  
 
5.0. DOS LICITANTES 
 
5.1. Poderão participar do leilão qualquer pessoa, física ou jurídica, vedada à participação de 
menores de 18 anos de idade e servidores do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA; 
 
5.2. No ato da arrematação será exigida a apresentação dos seguintes documentos do 
arrematante, no original ou em cópia autenticada, sob pena de nulidade do lance; 
a) CNPJ ou CPF; 
b) Documento de Identidade previsto na Legislação Federal; 
c) Comprovante de Residência.  
 
6.0. DA ARREMATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. Os lances serão verbais; 
 
6.2. Será leiloado lote unitário; 
 
6.3. O lote será arrematado pelo maior preço oferecido, a partir do valor da avaliação, que será 
o lance inicial; 
 
6.4. No ato da arrematação o Licitante vencedor pagará o valor integral do total do lance, em 
moeda corrente do país ou em cheque, sendo que, em caso de pagamento com cheque só será 
emitida nota fiscal após compensação bancária; 
 
6.5. Não serão aceitos pagamentos efetuados com cheques de terceiros; 
 
6.6. No ato da arrematação, também será pago, pelos arrematantes a Comissão do 
Leiloeiro, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do lance vencedor e que 
não é redutível do preço ofertado pelo lote; 
 
6.7. Os pagamentos serão efetuados diretamente ao Leiloeiro(a) oficial, Sr. Joceval Costa 
Lima, JUCEB nº 04628; 
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6.8. O arrematante apresentará de imediato os documentos exigidos no item 5.2, e fornecerá 
comprovante de endereço para a emissão da respectiva Nota Fiscal, da Leiloeira Oficial; 
 
6.9. A Leiloeira, responsável pelo evento, terá o prazo de 72 (setenta e duas horas), a contar da 
data da realização do leilão, para efetuar a sua prestação de conta ao Presidente da Comissão 
de Leilão. 
 
7.0. DA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS 
 
7.1. A entrega dos veículos arrematados classificados como SUCATA ficará condicionado ao 
RECORTE DO CHASSI, que será efetuada pelo IFBAHIA Setor de Transporte. 
 
7.2. Os Bens arrematados, poderão ser retirados a partir do dia 12 de janeiro de 2010, das 
09:00 h às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas até o décimo dia útil a partir da data de 
realização do Leilão, perdendo o direito ao bem arrematado, sem qualquer indenização, quem 
não retirar até o DÉCIMO DIA ÚTIL, após a data de realização do leilão; 
 
7.3. A retirada do bem será feita segundo a ordem numérica crescente dos lotes, em escala 
organizada pela Comissão de Leilão. Em caso de vários lotes adquiridos por uma só pessoa, 
todos poderão ser retirados de uma só vez valendo a numeração do primeiro lote. 
 
7.4. A retirada do bem será autorizada mediante a apresentação da Nota Fiscal de 
Arrematação, expedida pela Leiloeira Oficial e autorização expedida pela Comissão de Leilão. 
No caso de Sucata de veículo, deverá constar na Nota Fiscal observação explicando que se 
trata de sucata, bem como algumas características como: marca, modelo, cor, numero de 
portas e o numero do lote; 
 
7.5. Aquele, cujo pagamento do lote tenha sido efetuado em cheque, somente poderão retirá-lo 
do pátio do IFBAHIA, após o efetivo recebimento dos valores, observando-se os prazos 
estipulados pelo sistema nacional de compensação de cheques; 
 
7.6. Em nenhuma hipótese será fornecida uma nova Nota Fiscal, com mudança de data, nem 
fornecida segunda via da que for entregue; 
 
7.7. A retirada e transporte dos bens arrematados são por conta e risco dos arrematantes, os 
quais serão responsáveis por eventuais danos causados em pessoas ou materiais, bem como 
por acidentes do trabalho ocorrido com o seu pessoal.  
 
7.8. O serviço com também a retirada será realizado sob acompanhamento de membros da 
Comissão de Leilão. 
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8.0. DOS RECURSOS 
 
8.1. Caberá interposição de recursos, nos termos da Lei Federal 8.666/93, destinado a Reitora 
do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA 
e encaminhado ao Presidente da Comissão de Leilão, o qual poderá reconsidera sua decisão 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ouvindo os demais membros da Comissão de Leilão, ou fazê-
lo subir à instância superior, que o julgará em igual prazo. 
 
9.0. DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. A adjudicação do bem será feita ao Licitante que oferecer o maior lance e efetuar o 
pagamento integral do valor da arrematação, nos termos do item 6.5 do presente Edital, 
respeitando todas as condições e prazos aqui estipulados. 
 
10.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. Para efeito de caracterização legal, cada apregoamento constituir-se-à em uma licitação, 
conforme dispositivo na Lei 4.660/86; 
 
10.2. Encerrado o Leilão, será lavrada, ao final da reunião, ata circunstanciada na qual figurará 
o produto vendido, bem como as correspondentes informações dos trabalhos desenvolvidos no 
dia do Leilão, em especial os fatos relevantes.   
 
 
Salvador, 16 de dezembro de 2009. 
 
 
Nyomisio Lisbôa Neto - Presidente 
 
 
Luiz Carlos dos Santos Vasconcelos – Membro 
 
 
Jacqueline Nogueira de Meses - Membro 
 
 
Jorge Luiz Cerqueira Barros - Suplente 
 
 
Gilmar Fernandes dos Santos – Suplente 
 
 
Joseval Costa Lima - Leiloeiro Oficial JUCEB nº 04628 
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ANEXO I 
 
 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LEILÃO E LANCHE INICIAL 
LOCAL: SIMÕES FILHO 

PLACA MARCA MODELO ANO/MODELO CHASSI VALOR (R$)
JKZ – 6396 FORD FIESTA 1998/1999 9BFZZZFDAWB249784 2.000,00
JKZ – 8793 KIA BESTA 2000/2000 KNHTS739217027998 20.000,00

TOTAL 22.000,00
 
 
 
 

RELAÇÃO DE TABOADOS E BARROTE DE MADEIRAS PARA LEILÃO E LANCHE INICIAL 
LOCAL: SALVADOR 

MATERIAL METRAGEM VALOR (R$)
TABUAS PAU D’ARCO 20M³ 
BARROTE DE MADEIRA MISTA (PREDOMINANTEMENTE 
MAÇARANDUBA) 

 
10M³ 

 
10.000,00

 
 
 
 

RELAÇÃO DE BENS DIVERSOS PARA LEILÃO E LANCHE INICIAL 
LOCAL: SALVADOR 

MATERIAL VALOR (R$)
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO EM GERAL. 
SUCATAS DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO EM 
GERAL. 

 
3.000,00

 
 
 

RELAÇÃO DE BENS DIVERSOS PARA LEILÃO E LANCHE INICIAL 
LOCAL: SALVADOR 

MATERIAL VALOR (R$)
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE OFICINA EM GERAL. 
SUCATAS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE OFICINA EM GERAL. 

 
3.000,00

 


