
 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 005/2015 

TIPO: MAIOR OFERTA DE PREÇO 

PROCESSO Nº 157731-X 

 

 

A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - FEC DE APOIO INSTITUCIONAL À UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE - UFF, Pessoa Jurídica de Direito Privado, dotada de autonomia 

patrimonial, administrativa e financeira, sem fins lucrativos, com sede na Rua Miguel 

de Frias, 123 – Parte, Icaraí, na cidade de Niterói – RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.438.229/0001-09, por meio do seu Diretor Presidente, que realizará SELEÇÃO 

PÚBLICA, sob o critério de julgamento de MAIOR OFERTA DE PREÇO, tendo por 

OBJETO a alienação de bens móveis considerados inservíveis, que será regida pelo 

Decreto Federal nº 8.241/2014 e, no que couber, pela Lei 8.666/93, com vistas ao 

atendimento dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da 

publicidade, da transparência, da eficiência, da competitividade, da busca permanente 

de qualidade e durabilidade, e da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

1. REALIZAÇÃO DA DISPUTA  

DIA: 15/04/2015.  

HORA: 10:00 horas. 

LOCAL: Fundação Euclides da Cunha – FEC. 

ENDEREÇO: Rua Miguel de Frias, 123/parte, Icaraí/Niterói – RJ. 

 

1.1 Todas as referências de tempo constantes do ato convocatório, no aviso e 

durante a Seleção Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF. 

 

 



 
2. OBJETO 

 

2.1 A presente Seleção Pública tem por finalidade obter as melhores propostas para a 

venda de veículos de propriedade da Fundação Euclides da Cunha, considerados 

inservíveis, conforme relação dos lotes discriminados no Anexo I. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

 

3.1. Os bens serão adjudicados a quem der o maior lance igual ou superior do preço 

mínimo de avaliação, constante do Anexo I. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

4.1. Poderá participar da presente Seleção Pública, qualquer pessoa física ou jurídica 

no pleno gozo de seus direitos civis, sendo que o participante que arrematar o lote 

deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos: 

 

4.1.2 Pessoa física 

- Documento de identidade; 

- CPF (cadastro de pessoa física). 

 

4.1.3 Pessoa jurídica de direito privado 

- Cartão do CNJP (cadastro nacional de pessoa jurídica); 

- Documento de identidade do representante da empresa e respectivo instrumento de 

procuração. 

 

4.1.4 Pessoa jurídica de direito público 

- Cartão do CNPJ; 

- Procuração ou credencial de preposto representante, assinada pelo responsável pela 

jurídica de direito público; 

- Carteira de identidade do procurador ou preposto representante. 



 
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

5.1. A Seleção Pública será realizada por lotes, conforme discriminado no Anexo I do 

presente Instrumento Convocatório, e os valores mínimos aprovados como base para 

o lance inicial são aqueles constantes do Anexo I; 

 

5.2. A Fundação Euclides da Cunha, conforme previsão legal contida no artigo 22, § 5º, 

da Lei Federal nº 8.666/93, não alienará os bens dos lotes, cujos lances ou ofertas não 

sejam iguais ou maiores do que o valor expresso no anexo I deste instrumento; 

 

5.3. O Presidente da Comissão ofertará o lote e aguardará a manifestação espontânea 

de cada interessado em ofertar lance de maior valor para o lote em questão; 

 

5.4. Durante a Seleção Pública serão realizadas ofertas sucessivas de lances para cada 

lote, sempre com valores que superem ao lance anteriormente efetuado. Não serão 

admitidos lances com valores idênticos ou que visem a igualar a oferta de algum 

interessado; 

 

5.5. No momento em que os interessados não mais se dispuserem a realizar novos 

lances, o Presidente da Comissão identificará o ofertante da maior proposta e lhe 

adjudicará o lote em questão; 

 

5.6. Para cada lote será realizado o mesmo procedimento; 

 

5.7. A participação na Seleção Pública implica no conhecimento e aceitação, por parte 

dos concorrentes das exigências e condições estabelecidas no presente Instrumento; 

 

5.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão constituída para esse fim e pelo 

Presidente; 

 

5.9. Não será dado nenhum tipo de garantia ao adquirente; 



 
5.10. O adquirente é responsável pela utilização e destino final dos bens arrematados 

e responderá, civil e criminalmente, pelo seu uso e destinação em desacordo com as 

restrições estabelecidas nesta Seleção Pública e na legislação em vigor; 

 

5.11. A presente Seleção Pública não importa em obrigação de venda, caso as ofertas 

não atinjam o valor de avaliação para cada lote; 

 

5.12. A Fundação Euclides da Cunha, através da Comissão constituída, reserva-se ao 

direito de adiar, suspender, alterar ou revogar o presente Leilão, no todo ou em parte, 

inclusive retirar parte dos lotes postos à venda, sem que caiba a terceiros reclamações 

de qualquer espécie, tampouco geração de direitos; 

 

5.13. Faz parte integrante deste edital o Anexo I contendo a relação dos bens a serem 

Leiloados e seus respectivos valores mínimos de arrematação. 

 

6. DO JULGAMENTO 

 

6.1. O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta; 

 

6.2. O resultado da presente Seleção Pública será conhecido ao final da sessão; 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. Os pagamentos são irretratáveis, não havendo a devolução de valores pagos em 

razão de desistência da compra, descumprimento da Seleção Pública ou outros; 

 

7.2. A forma de pagamento: 

 

7.2.1 Imediatamente após a arrematação, o arrematante deverá efetuar junto ao 

BANCO DO BRASIL S/A o pagamento do equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da 

arrematação, mediante depósito ou transferência eletrônica na conta corrente de 



 
titularidade da Fundação Euclides da Cunha: Agência 2907-6, Conta corrente nº: 

44.368-9, CNPJ 03.438.229/0001-09; FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO 

INSTITUCIONAL À UFF, apresentando ao pregoeiro, o respectivo comprovante. 

 

7.2.2  Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamentos; 

 

7.2.3 Encerrada a etapa de lances, os arrematantes terão prazo de 30 (trinta) minutos 

para efetuarem o pagamento conforme determina o item 7.2.1 e apresentar 

comprovantes ao Presidente da comissão e equipe de apoio; 

 

7.2.4 Transcorrido o prazo descrito no item anterior e não tendo os arrematantes 

apresentado o respectivo comprovante de pagamento o bem será alienado 

novamente, e o novo arrematante deverá seguir os mesmos critérios estabelecidos 

nos itens 7.2.1, 7.2 2 e 7.2.3; 

 

7.2.5 A Sessão somente será encerrada quando os arrematantes dos lotes tiverem 

efetuado e comprovado o pagamento previsto no item 7.2.1. 

 

7.2.6 O saldo restante de 95% (noventa e cinco por cento), deverá ser depositado até o 

5º dia útil após a data de arrematação; 

 

7.2.7 Se o arrematante não efetuar o pagamento conforme determina na presente 

Seleção Pública, perderá o direito ao bem, que retornará à Sessão para novos lances, 

ficando o participante sujeito às seguintes sanções: 

 

a) multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da arrematação; 

b) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 

com a FEC, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

7.3. Uma vez integralizado o pagamento, a FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO 

INSTITUCIONAL À UFF, exime-se de toda e qualquer responsabilidade pela perda total 



 
ou parcial e avaria que venha a ocorrer no bem público arrematado e não retirado 

dentro do prazo estipulado no item 8.1; 

 

7.4. Por ocasião do arremate, o adquirente deverá de imediato assinar a “Ficha de 

Arrematação”, Anexo II, e fornecer os dados solicitados pela Comissão de Seleção, 

além de Documento de Identidade ou outro equivalente, que será devolvido ao 

término a Seleção Pública. 

 

7.4.1. O descumprimento desta formalidade implicará na não-aceitação do lance 

vencedor, procedendo-se, incontinenti, a novo apregoamento, sem que caiba ao 

pseudo-arrematante qualquer direito a ressarcimento; 

 

7.5. Em nenhuma hipótese, conforme preceitua o artigo 53, § 2° da Lei n° 8.666/93 

serão restituídos os pagamentos dos bens arrematados que, por qualquer razão, não 

venham a ser do agrado dos arrematantes, visto que todos os bens ficaram a 

disposição dos interessados, dias antes da Seleção Pública, para as necessárias 

vistorias. 

 

7.5.1. A simples participação na Seleção Pública já implica na aceitação do estado em 

que se encontram os bens. 

 

8. DA RETIRADA DOS BENS 

 

8.1. O arrematante retirará o bem a ele adjudicado obrigatoriamente no prazo de 05 

(cinco) dias úteis após a integralização do pagamento e feita a transferência de sua 

propriedade; 

 

8.2. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devoluções, 

pedidos de restituição de quantias ou abatimento de preços, quaisquer que sejam os 

motivos alegados; 

 



 
8.3. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com retirada, 

carregamento, frete, seguro, etc, correrão por ordem, risco e conta do arrematante; 

 

8.4. A entrega do bem leiloado será feita somente ao arrematante ou a empresa por 

ele representada. Em nenhuma hipótese serão emitidos comprovantes em nome de 

terceiros, que não se qualifiquem como arrematantes dos bens provenientes deste 

instrumento; 

 

8.5. O arrematante deverá providenciar a transferência de propriedade junto ao 

DETRAN-RJ, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do 

Documento de Transferência, bem como encaminhar cópia do mesmo documento, 

após assinatura e reconhecimento de firma, se for o caso, no prazo de 5 (cinco) dias,  à 

Comissão de Seleção. 

 

8.5.1. Os veículos somente serão liberados após a transferência de propriedade junto 

ao DETRAN/RJ, para seus devidos arrematantes, sendo vedada a indicação de qualquer 

outro nome para o preenchimento do Documento Único de Transferência – DUT; 

 

8.6. Ocorrendo força maior ou caso fortuito no interregno de tempo entre a data de 

realização do leilão e da retirada do bem, que impeça a entrega do mesmo, resolve-se 

a obrigação mediante a restituição do valor pago.  

 

9. DAS PROIBIÇÕES 

 

9.1. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de 

qualquer forma negociar o bem arrematado antes do pagamento, transferência e 

retirada do veículo do local indicado pela FEC; 

 

 

 

 



 
10. DOS BENS A LEILÃO 

 

10.1. Todos os bens selecionados para a Seleção Pública, constantes nos lotes 

descritos no Anexo I, serão levados ao leilão nas condições em que se encontram; 

 

10.2. Para que os possíveis interessados tomem conhecimento do estado dos bens, os 

mesmos estarão abertos para visitação na sede da Fundação Euclides da Cunha, na 

Rua Miguel de Frias, 123 - Parte, Icaraí, na cidade de Niterói - RJ no horário das 

09h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min; 

 

10.3. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não 

cabendo, pois, ao leiloeiro, nem a Fundação Euclides da Cunha, qualquer 

responsabilidade posterior, como, concessão de abatimento no preço em decorrência 

de suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, ou mesmo por conta de vícios 

redibitórios, consertos, reparos, reposição de peças com defeito(s) ou ausentes, e 

providências quanto à sua retirada e transporte após arrematação, pressupondo-se 

terem sido previamente examinados, bem como conhecidos e aceitos os termos do 

certame pelos participantes. 

 

11. DO PROCEDIMENTO 

 

11.1. A Seleção Pública será conduzida pela Comissão de Seleção indicada por meio do 

ato de designação; 

 

11.2. Os lances de oferta serão feitos de forma aberta, de viva voz e somente serão 

considerados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída aos bens 

pela Comissão. 

 

11.3. Por ocasião da Sessão, a Comissão não estará obrigada a seguir a ordem 

numérica em que estão dispostos nos lotes, podendo invertê-los, segundo sua 

conveniência; 



 
11.4. Na sucessão de lances, a diferença de valores não poderá ser inferior a R$ 10,00 

(dez reais); 

 

11.5. A Comissão, atendidas as conveniências da Fundação Euclides da Cunha, poderá 

retirar qualquer lote da Seleção Pública; 

 

12. DAS DESPESAS 

 

12.1. As despesas de transferência dos veículos junto ao DETRAN ou órgão 

competente correrão as contas exclusivamente dos arrematantes. 

 

12.1.1 Os Documentos necessários à transferência de propriedade serão entregues 

diretamente ao arrematante após pagamento do bem arrematado; 

 

12.2. Eventuais encargos tributários incidentes sobre os bens arrematados, assim 

como obrigações fiscais acessórias, são de responsabilidade exclusiva do arrematante; 

 

13. DO ADIAMENTO E REVOGAÇAO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

 

13.1. Em razão de conveniência ou contingência administrativa, a FEC até a data da 

Sessão, poderá adiá-la ou revoga-la, no todo ou em parte, modificar as condições nela  

estabelecidas ou mesmo retirar qualquer dos lotes, sem que assista aos interessados 

qualquer direito à indenização ou reclamação. 

 

14. DA ATA 

 

14.1. Encerrada a Sessão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes 

vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos 

de desenvolvimento da Seleção, em especial os fatos relevantes. 

 



 
14.2. A ata será assinada, ao seu final pelos membros da Comissão de Seleção e 

credenciados que desejarem. 

 

15. DA FASE RECURSAL ÚNICA 

 

15.1.  Conforme Decreto 8.241/2014, a fase recursal será única, após o julgamento das 

propostas; 

 

15.2.  Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da 

proposta ou da habilitação manifestarão imediatamente, após o término de cada 

sessão, a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão; 

 

15.3. As razões dos recursos serão apresentadas no prazo de três dias úteis, contado a 

partir da data de ciência; 

 

15.4 O prazo para apresentação de contrarrazões será de três dias úteis, contado 

imediatamente a partir do encerramento do prazo a que se refere o item 15.3; 

 

15.5 O recurso será dirigido a quem proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar 

no prazo de três dias úteis, o encaminhará à autoridade máxima da fundação de apoio, 

que terá competência para a decisão final, em até cinco dias úteis; 

 

15.6 O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Seleção, à Rua 

Miguel de Frias, 123 parte, Icaraí, Niterói/RJ e pelos telefones (21) 2109-1683, de 2ª a 

6ª feira, das 09:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitação@fec.uff.br a até primeiro 

dia útil imediatamente anterior à data da realização do Leilão. 

 

 

  

______________________________________ 

Professor Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas 

Diretor Presidente 

Fundação Euclides da Cunha – FEC 

mailto:licitação@fec.uff.br


 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 005/2015 

TIPO: MAIOR OFERTA DE PREÇO 

PROCESSO Nº 157731-X 

ANEXO I 

 

DOS LOTES 

 

LOTE Descrição/Objeto Cor Ano/modelo Chassis Lance 
Inicial 

1 FIAT/FIORINO 

Álcool/Gasolina 
Branca 2010/2011 9BD255049B8906941 R$ 22.095,00 

2 FORD/FUSION 

Gasolina 

Verde 2010 3FAHPOJAR407183 R$ 46.739,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 005/2015 

TIPO: MAIOR OFERTA DE PREÇO 

PROCESSO Nº 157731-X 

ANEXO II 

 

  FICHA DE ARREMATAÇÃO 

 

_______________________________________,inscrita no CPF ou CNPJ nº 

____________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) 

Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________________ e do CPF nº__________________________, residente e 

domiciliado a rua _____________________________________, 

bairro_______________________, Cidade ________________________, DECLARA 

para os devidos fins ter arrematado nesta data, o Item n°______ – veículo: 

___________________________________, comprometendo-me a pagar pelo mesmo 

o valor total de R$ ________________________ 

 

 

Niterói , ____de____________de 2015. 

 

_________________________________ 

 (representante legal) 


