
 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2017 – Coren/SC                                                                                              Página 1 de 21 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001.926208/2017 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 

 
 

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, Autarquia Federal, 

criada pela Lei n.° 5.905, de 12 de julho de 1973, dotada de personalidade jurídica de direito público, 

por meio da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 005, de 09 de janeiro de 

2017, da Presidente do Coren/SC, torna público aos interessados que realizará CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL para a prestação de serviços de 

alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

 
SESSÃO PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE MARÇO DE 2017 

HORÁRIO: 10 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO: AV. MAURO RAMOS, Nº 224, EDIFÍCIO CENTRO EXECUTIVO MAURO RAMOS, 8º 

ANDAR, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC, CEP 88.020-300.  

 
O presente Edital será regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

alterações posteriores, bem como o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932; Decreto nº 22.427, 

de 01 de fevereiro de 1933; Instrução Normativa nº 17, de 05 de dezembro de 2013, do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Instrução Normativa 113 do DNRC, de 

28 de abril de 2010; e pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos, que o integram e 

complementam. Além das demais legislações pertinentes. 

 

O presente Edital poderá ser obtido no site www.corensc.gov.br, ou ainda, junto à sede do 

Coren/SC, localizada na Av. Mauro Ramos, n.° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° 

andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-300. 

 
 
 
 

http://www.corensc.gov.br/
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1 LOCAIS E DATAS  

1.1 Os envelopes contendo a documentação serão recebidos somente na Sede do Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina - Coren/SC, localizada na Av. Mauro Ramos, nº 

224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8º andar, Centro, Florianópolis/SC. 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 

Data:  07/03/2017 HORA: 10h00min 
Local: Somente na Sede do Coren/SC situada na Av. Mauro Ramos, nº 224, 

Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8º andar, Centro, 
Florianópolis/SC. 

  
1.2 A sessão pública para processamento de credenciamento ocorrerá no Auditório do Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina, situado no mesmo edifício, no 9º andar, Centro, 

em Florianópolis/SC. 

 
ABERTURA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E SORTEIO: 

Data:  07/03/2017 HORA: 10h15min 
Local: Sede do Coren/SC situada na Av. Mauro Ramos, nº 224, Edifício 

Centro Executivo Mauro Ramos, 9º andar, Centro, Florianópolis/SC. 

2 DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente Edital a contratação de serviço de Leiloeiro Oficial, profissional 

regularmente matriculado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para a realização 

de Leilão Público de bens móveis (veículos) pertencentes ao Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina, decorrente do Processo de Desfazimento Coren/SC 

004/2016. 

2.2 O credenciamento de que trata o edital e seus anexos, e sua respectiva contratação será 

regida pela Lei Federal n.º 8.666/93, no que couber, em especial quanto às sanções 

aplicáveis nos casos de inadimplemento, pelo Decreto Federal nº 21.981/32, Decreto nº 

22.42733; e pela Instrução Normativa 113 do DNRC. 

2.3 Os bens a serem leiloados poderão ser expostos e visitados, com horário marcado, nos locais 

indicados: garagem da Sede do Coren/SC, localizado na Av. Mauro Ramos, 224, Garagem 

G1, Centro - Florianópolis/SC, sendo que se o leiloeiro optar por expor os bens em outro local 

será de sua responsabilidade os custos e providencias administrativas para o transporte e 

exposição. 
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3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão habilitar-se os Leiloeiros Oficiais matriculados na Junta Comercial do Estado de 

Santa Catarina - JUCESC, atendidos ao que regula a IN 113 do DNRC de 28/04/2010, a 

Resolução 01/05 JECESC, Instrução Normativa 17/13 - DREI, e do Decreto n.º 21.981, de 19 

de outubro de 1932. 

3.2 Não será admitida a participação de: 

3.2.1 Concordatários ou em processo de falência, recuperação judicial, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

3.2.2 Leiloeiros suspensos temporariamente de participar em licitações realizadas pelo 

Coren/SC, ou que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

3.2.3 Leiloeiros que estejam impedidos de exercer a profissão de Leiloeiro de acordo com 

as situações previstas no artigo 35 da IN DREI nº 17, de 05 de dezembro de 2013; 

3.2.4 As vedações elencadas no artigo 9º da Lei Federal 8.666/93; 

3.3 O descredenciamento do Leiloeiro Oficial ocorrerá caso este não cumpra as regras e 

condições fixadas para o atendimento, sendo estes mediatamente excluídos do rol de 

credenciados. 

4 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

4.1 Os Leiloeiros deverão protocolar requerimento com envelope identificado e lacrado na sede 

do Coren/SC conforme o item 1.1, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, contendo todos os documentos abaixo elencados, como condição para a devida 

qualificação: 

4.1.1 Da Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 

4.2.1.2. Cópia autenticada da cédula de identidade; 

4.2.1.3. Cópia autenticada do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas; 

4.2.1.4. Certidão Conjunta Negativa, ou Positiva com efeitos negativos, de Tributos 

Federais e Divida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

4.2.1.5. Certidão Negativas ou positivas com efeito negativo, dos distribuidores e das 

Varas Cíveis e Criminais das Justiças Federal, Estadual, Eleitoral e Militar dos 

lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; 

4.2.1.6. Prova de matrícula na Junta Comercial de Santa Catarina e situação de 

regularidade para o exercício da profissão, nos termos do Decreto nº 

21.981/32, e da IN nº 113 de 28/04/2010, expedida pelo Departamento 

Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

4.1.2 Da Documentação relativa à Regularidade Fiscal: 

http://drei.smpe.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas/titulo-menu/pasta-instrucoes-normativas-em-vigor-02-1/drei-17.pdf
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4.2.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda; 

4.2.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

local onde esteja registrada a matrícula do Leiloeiro, na forma da lei; 

4.2.2.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), ou certidão 

positiva com efeitos de negativa; 

4.2.2.4. Prova de Regularidade para com o 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; 

4.2.2.5. Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que 

comprove regularidade da situação para com a Seguridade Social, ou ainda 

prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, 

quando em litígio; 

4.2.2.6. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata ou Recuperação 

Judicial, expedida com até 60 (sessenta) dias de antecedência. 

4.1.3 Da Documentação relativa à Qualificação Técnica: 

4.2.3.1. 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.); 

4.2.3.2. O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter a identificação e assinatura do signatário, 

indicar as características, quantidades e prazos dos leilões executados pelo 

participante, e estar instruído com cópia(s) do(s) extrato(s) da(s) 

publicação(ões) que comprove(m) a realização do(s) leilão(ões). 

4.2 Os Leiloeiros deverão apresentar além dos documentos relacionados nos subitens anteriores, 

as seguintes declarações:  

4.2.1 Declaração de Inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não 

se acha declarado inidôneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública; 

4.2.2 Declaração firmando cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988 (que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos); 

4.2.3 Declaração de que está em situação regular para com o exercício da profissão de 

Leiloeiro. 

4.3 A não apresentação de quaisquer desses documentos no prazo estipulado implicará em 

desqualificação. 
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4.4 Os documentos poderão ser apresentados em cópia autenticada ou em cópias simples para 

autenticação pela Comissão Permanente de Licitação do Coren/SC, desde que seja 

apresentado o original. 

5 DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO CHAMAMENTO  

5.1 O processamento da chamada pública irá credenciar quantos Leiloeiros Oficiais 

comparecerem para alienação de bens móveis do Coren/SC. 

5.2 Os Leiloeiros credenciados formarão lista ordenada, cuja ordem será definida mediante 

sorteio. 

5.3 Os trabalhos iniciarão pela abertura dos envelopes de todos os Leiloeiros que houverem 

protocolado requerimento, inclusive aqueles que não estiverem presentes. 

5.4  Serão credenciados todos aqueles cuja documentação exigida esteja presente no envelope e 

autenticada por cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação do Coren/SC. 

5.5 Em acordo com as partes presentes, será realizado sorteio para definição da ordem de 

chamamento dos credenciados. 

5.6 Quando o Leiloeiro credenciado, convocado não comparecer para firmar o contrato de 

prestação de serviços em 05 (cinco) dias úteis da notificação do Coren/SC, a Administração 

chamará o Leiloeiro credenciado seguinte na lista resultante deste procedimento. 

6 DO SORTEIO PARA ORDENAMENTO DOS CRENDENCIADOS  

6.1 Na data e hora marcadas no Edital (item 1.2), será realizado o sorteio para definir o 

ordenamento a ser observado na lista de credenciados. 

6.2 Somente participarão do sorteio os Leiloeiros previamente habilitados pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

6.3 Para fins de ordenamento, o Leiloeiro sorteado em primeiro lugar ocupará o primeiro lugar na 

lista de credenciados, o leiloeiro sorteado em segundo lugar ocupará o segundo lugar no 

banco de credenciados, e assim sucessivamente até que todos os leiloeiros habilitados 

tenham sido sorteados e ordenados no banco de credenciados. 

7 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

7.1 Até 5 (cinco) dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes contendo a 

documentação relativa ao processo de credenciamento dos Leiloeiros interessados, qualquer 

cidadão, com plena capacidade civil, é parte legítima para impugnar este Edital, devendo a 

Comissão Permanente de Licitação do Coren/SC, processar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis. 

7.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o Leiloeiro que não o fizer até o 2º 

(segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
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7.3 Os pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital deverão ser protocolados na sede 

do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, localizado na Av. Mauro Ramos, nº 

224, 8º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-300, ou encaminhados através do e-

mail licitação@corensc.gov.br, aos cuidados do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação. 

7.4 O Coren/SC não se responsabiliza por pedidos de esclarecimento ou impugnação 

protocolizados fora do prazo estabelecidos neste Edital. 

8 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1 As 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 05 (cinco) 

dias, contados da sessão pública de sorteio e lavratura da ata, nos termos do artigo 109 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2 O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Coren/SC, 

que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

8.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que, se desejarem, poderão 

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.4 Durante o prazo previsto para interposição dos recursos, a Comissão Permanente de 

Licitação abrirá vista de todo o processo aos interessados, na sede do Coren/SC, localizado 

na Av. Mauro Ramos, nº 224, Av. Mauro Ramos, 224, Edifício Centro Executivo Mauro 

Ramos, 8º andar, Centro, Florianópolis. CEP 88.020-300. 

9 DAS OBRIGAÇÕES DO COREN/SC 

9.1 Permitir a livre visitação e vistoria dos bens pelo público interessado, nos dias estabelecidos 

em pelo Edital, disponibilizando, a seu critério e se for de seu interesse, funcionário para 

acompanhar. 

9.2 Emitir a documentação necessária para transferir os bens aos arrematantes, quando isto 

necessário. 

9.3 Colaborar com a publicação do evento, em proveito do absoluto sucesso do leilão, 

providenciando condições para a melhor divulgação. 

9.3.1 A divulgação do Edital no Diário Oficial da União e nos demais jornais de grande 

circulação ocorrerá por conta do Coren/SC.  

9.4 Providenciar local para realização da sessão pública e responsabilizar-se pela guarda dos 

bens até a efetiva entrega ao arrematante. 

mailto:licitação@corensc.gov.br
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10 DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

10.1 Conduzir as atividades necessárias à realização do leilão, assim como verificar e aprovar 

previamente o Edital, especificações de bens a leiloar, cartas de adjudicação e demais 

documentos e formulários que devam ser empregados, procedimentos de leilões. 

10.2 Vender os lotes a quem maior lance oferecer acima da avaliação, reservando-se ao 

Coren/SC, o direito de não vender aqueles que não alcançarem os preços mínimos de venda 

estabelecidos. 

10.3 Emitir uma Nota Fiscal para cada lote, não sendo permitido mais de um lote num mesmo 

documento fiscal. As Notas Fiscais serão emitidas com a data de realização do leilão. 

10.4 Exigir, no ato da arrematação, da parte do arrematante/comprador as informações 

necessárias à emissão da respectiva Nota Fiscal, não sendo aceita, a troca de nome do 

arrematante/comprador. 

10.5 Cobrar do arrematante/comprador a comissão definida. 

10.6 Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares e outros recursos humanos, cuja 

atuação seja necessária à boa condução dos procedimentos de leilões, assim como elaborar, 

assinar e oferecer ao Coren/SC ao final do leilão, as atas, relatórios, demonstrativos e todos 

os demais papéis à perfeita e regular conclusão do procedimento de leilões que presidir. 

10.7 Adotar todas as demais providências e suprir todos os custos necessários à regularidade e 

boa condução dos leilões que presidir. 

10.8 Apresentar ao Coren/SC em 10 (dez) dias úteis após a data da realização dos leilões as 

respectivas prestações de contas, sendo obrigatórios que nas mesmas constem os seguintes 

documentos: ata de leilão, relatório geral de venda, cópia dos editais publicados, cópias das 

faturas de leilão e cópia dos comprovantes de pagamento. 

10.9 Ser responsável pela divulgação do leilão, através, no mínimo, dos seguintes meios de 

comunicação: envio de e-mail para os potenciais clientes no sítio eletrônico do Leiloeiro; 

internet através do site do Leiloeiro com a descrição completa dos bens, fotos e condições 

gerais de venda e pagamento. Os custos decorrentes da divulgação serão do Leiloeiro. 

10.9.1 A divulgação do Edital no Diário Oficial da União, e nos demais jornais de grande 

circulação, ocorrerá por conta do Coren/SC. 

10.10 Preparar, organizar e receber a visitação dos bens com segurança especializada e equipe 

devidamente treinada para atendimento aos interessados. 

10.11 No caso de insucesso na venda de qualquer dos lotes em primeiro leilão fica o Leiloeiro 

responsável por realizar avaliação escrita dos veículos com valor mínimo para 

comercialização – lance oficial, a ser aprovado pelo Coren/SC. 
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11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 O Leiloeiro ficará sujeito, pela inexecução das condições estipuladas neste Edital, às 

penalidades descrita nos artigos 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sem prejuízos das 

responsabilidades civil e penal cabível, garantido o contraditório e ampla defesa. 

11.2  Sem prejuízos às sanções estabelecidas no item 11.1 deste Edital, ou da legislação vigente, 

acarretará ao Leiloeiro, as seguintes penalidades: 

11.2.1 Advertência por escrito; 

11.2.2 Suspensão das atividades; 

11.2.3 Cancelamento do credenciamento. 

11.3 Será penalizado com suspensão das atividades, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, o Leiloeiro que for penalizado com 03 (três) advertências, ou 

que descumprir as obrigações previstas neste Edital e no contrato, bem como das demais 

cominações legais. 

11.4 Durante o período de suspensão o Leiloeiro não integrará a ordem de designação, retornando 

à sua posição após o cumprimento da suspensão. 

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 A participação no presente chamamento público, implicará a concordância por parte do 

Leiloeiro com todos os termos e condições deste Edital. 

12.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o 

dia de vencimento. 

12.3 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital, em dias de expediente do 

Conselheiro Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

12.4 Será aplicado a esta contratação os mandamentos da Lei Federal 8.666/93 e o Regulamento 

do Decreto nº 21.981/32. 

12.5 Sendo frustrado até 2 (dois) leilões para cada lote, será convocado um segundo Leiloeiro 

respeitando a ordem de classificação do chamamento público. 

12.6 Fica a critério do Leiloeiro a forma que será realizado o leilão, podendo ser online/eletrônico 

ou presencial. 

12.6.1 No caso o leilão seja na forma presencial, o Coren/SC disponibilizará espaço físico 

para a realização do certame na sede do Conselho Regional de enfermagem de 

Santa Catarina; 

12.6.2 O Leiloeiro poderá optar por realizar o leilão em local diverso da sede do Coren/SC, 

no entanto, serão de sua responsabilidade os custos e providencias administrativas. 

12.7 Cópia do edital será fornecida, gratuitamente, nos horários de 08h00min as 17h00min, na 

sede do Coren/SC e no site da Internet  www.corensc.gov.br/. 

http://www.corensc.gov.br/
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12.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o 

juízo da Justiça Federal de Florianópolis/SC. 

12.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente do Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina. 

        
Florianópolis, 10 de fevereiro de 2017. 

 
 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 
Presidente do Coren/SC 
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ANEXO I DESCRIÇÃO DO OBJETO LEILOADO 
 

 

 
1. OBJETO GERAL 

 

 

O presente projeto básico tem como objeto a contratação de serviço de Leiloeiro, profissional 

regularmente matriculado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para a realização de 

leilão online ou presencial a critério do Leiloeiro, de bens móveis do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, decorrentes do Processo de Desfazimento do Coren/SC 

004/2016.   

 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

 

2.1.1. Conduzir as atividades necessárias à realização do leilão, assim como verificar e aprovar 

previamente o edital, especificações de bens a leiloar, cartas de adjudicação e demais 

documentos e formulários que devam ser empregados nos procedimentos de leilões; 

2.1.2. Vender os lotes a quem maior lance oferecer acima da avaliação, reservando-se ao 

Coren/SC, o direito de não vender aqueles que não alcançarem os preços mínimos de 

venda estabelecidos; 

2.1.3. Emitir uma nota fiscal para cada lote, não sendo permitido mais de um lote num mesmo 

documento fiscal. As notas fiscais serão emitidas com a data de realização do leilão; 

2.1.4. Exigir, no ato da arrematação, da parte do arrematante/comprador as informações 

necessárias à emissão da respectiva nota fiscal, não sendo aceita, a troca de nome do 

arrematante/comprador; 

2.1.5. Cobrar do arrematante/comprador a comissão definida; 

2.1.6. Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares e outros recursos humanos cuja 

atuação seja necessária à boa condução dos procedimentos de leilões, assim como 

elaborar, assinar e oferecer ao Coren/SC ao final do leilão, as atas, relatórios, 

demonstrativos e todos os demais papéis necessários à perfeita e regular conclusão do 

procedimento de leilões que presidir; 

2.1.7. Adotar todas as demais providências e suprir todos os custos necessários à regularidade e 

boa condução dos leilões que presidir; 

2.1.8. Apresentar ao Coren/SC em 10 (dez) dias úteis após a data da realização dos leilões as 

respectivas prestações de contas, sendo obrigatórios que nas mesmas constem os 

seguintes documentos: ata de leilão, relatório geral de venda, cópia dos editais publicados, 

cópias das faturas de leilão e cópia dos comprovantes de pagamento; 

2.1.9. Ser responsável pela divulgação do leilão, através no mínimo dos seguintes meios de 

comunicação: envio de e-mail para os potenciais clientes no sítio eletrônico do leiloeiro; 

internet através do site do leiloeiro com a descrição completa dos bens, fotos e condições 

gerais de venda e pagamento. Os custos decorrentes da divulgação serão do Leiloeiro; 
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2.1.10. A divulgação do edital no Diário Oficial da União e nos demais jornais de grande 

circulação ocorrerá por conta do Coren/SC; 

2.1.11. Preparar, organizar e receber a visitação dos bens com segurança especializada e equipe 

devidamente treinada para atendimento aos interessados; 

2.1.12. Os bens a serem leiloados poderão ser expostos e visitados, com horário marcado, nos 

locais indicados: garagem da sede do Coren/SC de endereço a Av. Mauro Ramos, 224, 

Garagem G1, Centro - Florianópolis/SC, sendo que se o Leiloeiro optar por expor os bens 

em outro local será de sua responsabilidade os custos e providências administrativas para 

o transporte e exposição; 

2.1.13. No caso de decisão do Leiloeiro por leilão presencial, o Coren/SC disponibilizará espaço 

físico para a realização do certame do leilão dos seus bens na sede do Coren/SC. Fica a 

critério do Leiloeiro, optar por realizar o certame em outro local, no entanto, será de usa 

responsabilidade os custos e providências administrativas; 

2.1.14. No caso de insucesso na venda de qualquer dos lotes em primeiro leilão fica o Leiloeiro 

responsável por realizar avaliação escrita dos veículos com valor mínimo para 

comercialização – lance oficial, a ser aprovado pelo Coren/SC; 

2.1.15. Será aplicado a esta contração os mandamentos da Lei n.º 8.666/93 e o regulamento do 

Decreto n.º 21.981/32; 

2.1.16. Sendo frustrados até 02 (dois) leilões para cada lote, será convocado um segundo 

Leiloeiro respeitando a ordem de classificação do Chamamento Público. 

 

3. DOS BENS A SEREM LEILOADOS 

 

3.1.1. Os bens a serem leiloados estão vinculados ao Processo de Desfazimento nº 004/2016. 

 

LOTE I 

 

 

LOTE I: Patrimônio n.º 00185 – Veículo FORD/FIESTA, placa MDH-5794, ano 2007/2007. Chassi: 

9BFZF16P488127336. Renavam: 921986297. Veículo sem gravame. 

 

 

 

Localização do bem: Av. Mauro Ramos, n.º 224, garagem G1, Centro, Florianópolis/SC. 

 

 

 

Tipo de veículo: Veículo utilitário. 
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Valor mínimo a ser leiloado: R$ 17.341,00 (dezessete mil trezentos e quarenta e um reais). 

 

 

 

Forma de pagamento: À vista. 

 

 

 

Entrega do veículo: Após o pagamento, mediante a assinatura do recibo de transferência. Sendo de 

responsabilidade do comprador a retirada do veículo em até 05 (cinco) dias corridos. 

 

 

 

LOTE II 

 

 

LOTE II: Patrimônio n.º 01525 – Veículo FORD/FIESTA, placa MDM-6174, ano 2007/2007. Chassi: 

9BFZF16P988141040. Renavam: 923766448. Veículo sem gravame. 

 

 

 

Localização do bem: Av. Mauro Ramos, n.º 224, garagem G1, Centro, Florianópolis/SC. 

 

 

 

Tipo de veículo: veículo utilitário. 

 

 

 

Valor mínimo a ser leiloado: R$ 12.618,48 (doze mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e oito 

centavos). 

 

 

 

Forma de pagamento: À vista. 

 

 

 

 

Entrega do veículo: Após o pagamento, mediante a assinatura do recibo de transferência. Sendo de 

responsabilidade do comprador a retirada do veículo em até 05 (cinco) dias corridos. 
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Tabela 01 – Especificação do Objeto 

Lote Descrição 

01 

FORD/FIESTA: motor 1.6, 08 válvulas, cor preta, combustível flex, ar condicionado, 

direção hidráulica, travas elétricas em todas as portas, vidro elétricos com interface 

nas portas dianteiras, limpador e desembaçador traseiro, capacidade 05 passageiros, 

05 portas, placa MDH 5794, chassi 9BFZF16P488127336, Renavam 921986297. 

Documentação em dia, veículo sem dividas. Veículo em condições de uso. 

Quilometragem atual: entre 89.000 a 90.000. 

02 

FORD/FIESTA: motor 1.6, 08 válvulas, cor preta, combustível flex, ar condicionado, 

direção hidráulica, travas elétricas em todas as portas, vidro elétricos com interface 

nas portas dianteiras, limpador e desembaçador traseiro, capacidade 05 passageiros, 

05 portas, placa MDH 6174, chassi 9BFZF16P988141040, Renavam 923766448. 

Documentação em dia, veículo sem dividas. Veículo em condições de uso, com 

necessidade de manutenção no sistema de ar condicionado. Quilometragem atual: 

entre 103.000 a 104.000. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Decisão 548ª Reunião Ordinária de Plenária, que deferiu o desfazimento dos bens móveis 

de posse do Coren/SC, Processo de Desfazimento 004/2016, patrimônio n.º 00185 e patrimônio nº 

01525, veículo FORD/FIESTA, placas MDH-5794 e MDM-6174, em razão de terem se tornados 

antieconômicos e com alto custo de manutenção.   

 

 

5. DO VALOR DO SERVIÇO DE LEILÃO 

 

Para a definição dos valores percentuais a ser aplicado sobre o valor do arremate, foi 

consultado o art. 24 do Decreto n.º 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regulamenta a profissão 

de Leiloeiro: 

 

“Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por 
convenção escrita que estabelecerem com os comitentes, sobre 
todos ou alguns dos efeitos a vender. Não havendo estipulação 
prévia, regulará a taxa de cinco por cento sobre moveis, semoventes, 
mercadorias, jóias e outros efeitos e a de três por cento sobre bens 
imóveis de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por 
cento sobre quaisquer bens arrematados.” 

 

A taxa de comissão de 5% (cinco por cento) a ser repassada para o Leiloeiro vencedor é de 

inteira responsabilidade do arrematante/comprador, sendo pago diretamente ao Leiloeiro sem 

qualquer interferência ou ônus para o Coren/SC. 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2017 – Coren/SC                                                                                              Página 15 de 21 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

 

 

 

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2016. 

 

 

Adm. Aline Aguiar 
CRA/SC 16.322 

Depto. de Administração e Gestão de Pessoas 
Coren/SC 
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ANEXO II MINUTA DE CONTRATO 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA – COREN/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ nº 75.308.106/0001-56, com sede na Av. Mauro Ramos, n° 224, 
Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar, Centro, Florianópolis/SC, 
neste ato representado pela Presidente do Coren/SC, Sra. Helga Regina 
Bresciani, brasileira, casada, portadora do RG nº 6R1211232/SSP/SC, 
inscrita no CPF sob o nº 444.983.659-68, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e o senhor............, inscrita no CPF sob o nº 
............., portador do RG nº ........., com sede na ..........., n.º ........, na cidade 
de ..................., Estado ............, CEP...........; denominado simplesmente, 
CONTRATADO, de comum acordo e nos termos da Lei nº 8.666/93, 
Decreto nº 21.981/1932, e alterações posteriores e do Processo Licitatório 
nº 001.926208/2017, Inexigibilidade de Licitação  nº 001/2017, resolvem 
contratar o objeto do presente, pelas condições que seguem: 
 
 

Cláusula 1ª DO OBJETO 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de prestação de serviço de Leiloeiro 
Oficial regularmente matriculado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para 
realização de leilão de bens móveis pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de 
Santa Catarina, decorrentes do Processo de Desfazimento Coren/SC n.º 004/2016. 

Cláusula 2ª DO PREÇO 

2.1 A CONTRATADA não cobrará do CONTRATANTE qualquer valor a titulo de comissão 
sobre o lote arrematado. A comissão será paga pelo arrematante/comprador no percentual 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada bem arrematado. 

2.2 O pagamento do bem pelo adquirente será feito diretamente ao Leiloeiro Oficial, que 
repassará o valor ao CONTRATANTE, em no máximo 02 (dois) dias úteis após o 
recebimento. 

Cláusula 3ª DO PAGAMENTO 

3.1 O CONTRATADO prestará contas à CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data da realização do leilão, na qual deverão constar os valores correspondentes 
à venda dos bens e o valor correspondente ao percentual de comissão do Leiloeiro. 

3.2 Após a concordância expressa da CONTRATANTE, o CONTRATADO repassará a 
CONTRATANTE o valor dos bens arrematados já descontado o percentual de comissão do 
Leiloeiro fixando no Contrato. 
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Cláusula 4ª DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

4.1 Conduzir as atividades necessárias à realização do leilão, assim como verificar e aprovar 
previamente o edital, especificações de bens a leiloar, cartas de adjudicação e demais 
documentos e formulários que devam ser empregados nos procedimentos de leilões; 

4.2 Vender os lotes a quem maior lance oferecer acima da avaliação, reservando-se ao 
Coren/SC, o direito de não vender aqueles que não alcançarem os preços mínimos de 
venda estabelecidos; 

4.3 Emitir uma Nota Fiscal para cada lote, não sendo permitido mais de um lote num mesmo 
documento fiscal. As Notas Fiscais serão emitidas com a data de realização do leilão. 

4.4 Exigir, no ato da arrematação, da parte do arrematante/comprador as informações 
necessárias à emissão da respectiva nota fiscal, não sendo aceita, a troca de nome do 
arrematante/comprador; 

4.5 Cobrar do arrematante/comprador a comissão definida; 

4.6 Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares e outros recursos humanos cuja 
atuação seja necessária à boa condução dos procedimentos de leilões, assim como 
elaborar, assinar e oferecer ao Coren/SC ao final do leilão, as atas, relatórios, 
demonstrativos e todos os demais papéis necessários à perfeita e regular conclusão do 
procedimento de leilões que presidir; 

4.7 Adotar todas as demais providências e suprir todos os custos necessários à regularidade e 
boa condução dos leilões que presidir; 

4.8 Apresentar ao Coren/SC em 10 (dez) dias úteis após a data da realização dos leilões as 
respectivas prestações de contas, sendo obrigatórios que nas mesmas constem os 
seguintes documentos: ata de leilão, relatório geral de venda, cópia dos editais publicados, 
cópias das faturas de leilão e cópia dos comprovantes de pagamento; 

4.9 Ser responsável pela divulgação do leilão, através, no mínimo, dos seguintes meios de 
comunicação: envio de e-mail para os potenciais clientes no sítio eletrônico do Leiloeiro; 
internet através do site do Leiloeiro com a descrição completa dos bens, fotos e condições 
gerais de venda e pagamento. Os curtos decorrentes da divulgação serão do Leiloeiro; 

4.10 Preparar, organizar e receber a visitação dos bens com segurança especializada e equipe 
devidamente treinada para atendimento aos interessados; 

4.11 Os bens a serem leiloados poderão ser expostos e visitados, com horário marcado, nos 
locais indicados: garagem da sede do Coren/SC de endereço a Av. Mauro Ramos, 224, 
Garagem G1, Centro - Florianópolis/SC, sendo que se o leiloeiro optar por expor os bens 
em outro local será de sua responsabilidade os custos e providências administrativas para o 
transporte e exposição; 

4.12 No caso de decisão do Leiloeiro por leilão presencial, o Coren/SC disponibilizará espaço 
físico para a realização do certame do leilão dos seus bens na sede do Coren/SC. Fica a 
critério do leiloeiro, optar por realizar o certame em outro local, no entanto, será de usa 
responsabilidade os custos e providências administrativas; 

4.13 No caso de insucesso na venda de qualquer dos lotes em primeiro leilão fica o Leiloeiro 
responsável por realizar avaliação escrita dos veículos com valor mínimo para 
comercialização – lance oficial, a ser aprovado pelo Coren/SC. 
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Cláusula 5ª DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 Permitir a livre visitação e vistoria dos bens pelo público interessado, nos dias estabelecidos 
em pelo Edital, disponibilizando, a seu critério e se for de seu interesse, funcionário para 
acompanhar; 

5.2 Emitir a documentação necessária para transferir os bens aos arrematantes, quando isto 
necessário; 

5.3 Colaborar com a publicação do evento, em proveito do absoluto sucesso do leilão, 
providenciando condições para a melhor divulgação; 

5.3.1     A divulgação do edital no Diário Oficial da União e nos demais jornais de grande 
circulação ocorrerá por conta do Coren/SC. 

 
5.4 Providenciar local para realização da sessão pública e responsabilizar-se pela guarda dos 

bens até a efetiva entrega ao arrematante. 

Cláusula 6ª DO PRAZO 

6.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura pelas partes e testemunhas, e 
tem validade até o término do leilão, e sua respectiva prestação de contas. 

6.2 Poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, caso o primeiro leilão seja frustrado. 

6.3 Sendo frustrados até 02 (dois) leilões para cada lote, será convocado um segundo Leiloeiro 
respeitando a ordem de classificação do Chamamento Público. 

Cláusula 7ª DAS PENALIDADES 

7.1 O Leiloeiro ficará sujeito, pela inexecução das condições estipuladas neste Edital, às 
penalidades descrita nos artigos 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sem prejuízos das 
responsabilidades civil e penal cabível, garantido o contraditório e ampla defesa. 

7.2 Sem prejuízos às sanções estabelecidas no item 7.1 deste Edital, ou da legislação vigente, 
acarretará ao Leiloeiro, as seguintes penalidades: 

7.2.1 Advertência por escrito; 

7.2.2 Suspensão das atividades; 

7.2.3 Cancelamento do credenciamento. 

7.3 Será penalizado com suspensão das atividades, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, o leiloeiro que for penalizado com 03 (três) 
advertências, ou que descumprir as obrigações previstas neste Edital e no contrato, bem 
como das demais cominações legais. 

7.4 Durante o período de suspensão o Leiloeiro não integrará a ordem de designação, 
retornando à sua posição após o cumprimento da suspensão. 
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Cláusula 8ª DA LEGISLAÇÃO 

8.1 Este contrato é regulamentado pela seguinte legislação, devidamente atualizada: 

8.1.1 Lei Federal n.º 8.666, 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e 
Contratos da Administração Pública e dá outras modalidades; 

8.1.2 Decreto Federal n.º 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regulamenta a profissão 
de Leiloeiro no território nacional, e alterações posteriores; 

8.1.3 Instrução Normativa n.º 113, de 28 de abril de 2010, do Departamento Nacional de 
Registro de Comércio; 

8.1.4 Instrução Normativa nº 17, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de 
Registro Empresarial e Integração – DREI. 

Cláusula 9ª DA RESCISÃO 

9.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas 
neste instrumento, por parte do CONTRATADO, assegurará ao Coren/SC o direito de 
rescindir este contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por 
via postal, com prova de recebimento, em ônus de qualquer espécie para a Administração. 

9.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem 
prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666, 21 de junho de 1993, atualizada: 

9.2.1 Unilateralmente, a critério exclusivo do Coren/SC, mediante formalização, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

I. Atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega ou execução do objeto 
licitado; 

II. Prestação dos serviços fora das especificações constantes no Objeto deste 
Contrato; 

III. A subcontratação total do objeto deste Contrato caracterizando a mera 
intermediação financeira, a associação do CONTRATADO com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que 
afetem o cumprimento da obrigação assumida; 

IV. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus 
superiores; 

V. O cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato, 
anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada; 

VI. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VII. A dissolução da empresa; 

VIII. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato; 

IX. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinada o CONTRATADO, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere este instrumento; 
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X. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, 
impeditivos da execução do Contrato. 

9.2.3 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

9.2.4 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

9.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente.       

Cláusula 10ª DAS DISPOSIÇÕES GEIRAIS 

10.1 A assinatura da escritura pública de compra de venda do bem se dará após a prestação de 
contas pelo leiloeiro e a transferência dos valores. 

 
10.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder quaisquer diligências necessárias à 

fiscalização do objeto contratado, sujeitando-se o CONTRATADO às cominações legais. 
 

10.3 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão sem ônus para o Conselho 
Regional de Enfermagem de Santa Catarina.       

 

Cláusula 11ª DO FORO 

11.1 Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será compete o Foro da Justiça 
Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis. 

 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 

assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, 
perante as testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes. 
 

 
 
 
 

Florianópolis, SC, xx de xxxxxxxxxx de 2017. 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Msc. Helga Regina Bresciani 

Presidente do Coren/SC 
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CONTRATANTE: ................................................................................................ 

Alessandra Junkes Coutinho 

Tesoureira do Coren/SC 
 

 

 

 

 

CONTRATADO: ................................................................................................ 
********************** 

Leiloeiro 
 

 

 

 

 

Testemunha 1         Testemunha 2 

Nome:          Nome:  
CPF/MF:         CPF/MF:  
 


