
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO  BRASILEIRO

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
 ROD BR 020/242 Km 03 BAIRRO BOA VISTA – BARREIRAS(BA) – CEP 47.810-902

FONE (77) 3611-9244 – FAX (77) 3611-9233- E-mail:   salc4bec@hotmail.com

EDITAL DO LEILÃO N° 01/2022

PROCESSO Nº 64042.001244/2022-10

A União,  por  meio  do 4º  BEC, torna público  para conhecimento dos  interessados,  que
realizará  uma licitação  do  tipo  LEILÃO  PÚBLICO,  modalidade  PRESENCIAL e  ON-
LINE, pelo maior lance por lote, conforme as condições estabelecidas neste Edital e Anexos,
tudo conforme o processo administrativo nº 64040.001244/2022-10  /  4º  BEC,  regida  pelas
disposições  da  Lei  nº  8.666/1993,  Lei  nº  9.784/1999, Decreto  nº  9.373/2018,  Instrução
Normativa nº 03 - SLTI-MPOG, de 15 de maio de 2008, Decreto-Lei nº 21.981, de 19 de outubro
de 1932, Instrução Normativa nº 72, de 19 de dezembro de 2019 do Departamento Nacional de
Registro Empresarial e Integração – DREI, Instruções Gerais para a Realização de Licitações no
Exército  Brasileiro  (IG  12-02  -  DOU  26  de  maio  de  95)  e  Instrução Normativa  nº  016 –
DOC/SAC, de 26 de junho de 2003.

A sessão pública será conduzida pela Leiloeira Oficial o  Sra.  IVANA MONTENEGRO
CASTELO BRANCO ROCHA, inscrito  na Junta Comercial do Estado da Bahia, CPF/MF
Nr148.074.268-69,  matricula  na  Junta  Comercial  do  Estado  da  Bahia  sob Matrícula  Nr
18/902440-2-JUCEBA, sediada na  Rodovia BR 324 Km 527 – Galpão 02, Humildes, Feira de
Santana  –  Bahia,  CEP:  44.001-440, Telefone: (75)  99171-5791
(75)  3626-7353 (75)  3225-5888, E-mail: patiorochafeira@gmail.com e  site
http://www.patiorochaleiloes.com.br,  conforme  estabelecido  no  Contrato  Administrativo  nº
19/2021-4ºBEC, firmado  por  meio  do  processo  administrativo nº 64040.008582/2020-31 do
Pregão eletrônico nº 04/2021 - 4ºBEC.

 1 DATA E LOCAL:  

 1.1 O leilão será realizado apenas na modalidade on-line (forma eletrônica) e presencial.

 1.2 A sessão pública on-line e presencial será realizada no dia 17 de maio de 2022, às 9:00
horas (horário de Brasília/DF), na página eletrônica do leiloeiro na internet no seguinte ende-
reço:  http://www.patiorochaleiloes.com.br, e no auditório do 4º Batalhão de Engenharia de
Construção,BR 020/242 Km 03, Bairro Morada Nobre, Barreiras-BA, CEP: 47810-902 –
4°BEC. 

 1.3 Os interessados que NÃO PROVIDENCIAREM O SEU CADASTRO PRÉVIO no site
do leiloeiro no endereço indicado no item 1.2, até às 08:00 horas do dia 17 de maio de 2022,
NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE LEILÃO.

 2 DO OBJETO

 2.1 O  objeto  da  presente  licitação  é  a  alienação,  mediante  venda,  de  bens  móveis
inservíveis  ao  uso  para  o  4º  Batalhão  de  Engenharia  de  Construção  e  de  recuperação
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antieconômica, conforme condições, lotes, quantidades e exigências estabelecidas  no Anexo I
do presente Edital.
 2.2 O  presente  leilão  visa  à  arrematação  dos  lotes  por preço  igual  ou  superior  ao  da
avaliação inicial. 
 2.3 Os bens serão vendidos e entregues no estado e condições em que se encontrarem e sem
garantia, não cabendo à Administração ou ao leiloeiro a responsabilidade por qualquer problema,
defeito ou vício na constituição, composição ou funcionamento dos bens licitados, pressupondo
o oferecimento de lances o conhecimento das características e situação dos bens, razão pela qual
não será  aceita  a  respeito  deles  qualquer  reclamação  posterior  quanto  às  suas  qualidades
intrínsecas ou extrínsecas, procedência ou especificação.
 2.4 Os lotes de veículos leiloados na condição de sucata, com baixa no sistema RENAVAM,
não poderão ser registrados ou licenciados, sendo absolutamente vedada a sua circulação em vias
públicas, destinando-se exclusivamente ao desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças
e estrutura metálica.

 3 LOCAL E HORÁRIO PARA VISTORIA DOS LOTES

 3.1 Os veículos, equipamentos  e materiais diversos previstos para alienação, constantes do
Anexo  I,  poderão  ser  vistoriados  pelos  interessados  nos  dias  úteis,  devendo  a  mesma  ser
agendada com o 1º Tenente ARTHUR RUAN DE SOUZA BARBOSA ou 2º Tenente JOÃO
MATEUS FERREIRA PEREIRA, telefone (77) 3611-9252 no período compreendido entre a
divulgação do presente edital e o primeiro dia útil anterior à data prevista para a realização do
leilão, de segunda à quinta-feira no horário de 08:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 16:30 horas, e
nas  sextas-feiras  no  horário  de  08:00  às  12:00  horas,  em  dias  de  expediente,  no  pátio  da
Companhia de Comando e Apoio do 4º BEC, localizada na sede do 4° Batalhão de Engenharia
de Construção, á Rodovia BR 020/242 Km 03 – Boa Vista – Barreiras-BA, CEP 47.810.902.

 3.1.2 Os interessados deverão procurar a Comissão de Alienação - COMAL, a fim de
serem encaminhados ao local de exposição dos lotes.

 3.1.3 Os  bens  patrimoniais  constantes  deste  edital  serão  leiloados  no  estado  que  se
encontram,  cabendo  aos  interessados  a  vistoria  dos  bens  antes  do  leilão,  não  cabendo  a
administração, qualquer responsabilidade quanto á reposição de peças e reparos.

 3.1.4 A  descrição  dos  lotes  sujeita-se  a  correções,  para  cobertura  de  omissões  ou
eliminação de distorções acaso verificadas, desde que tais correções não ensejem alteração no
valor mínimo do lote.

 3.1.5 A Comissão de Licitação poderá, por motivos justificados e a qualquer tempo,
retirar do leilão quaisquer dos lotes, fazendo constar em ata essa ocorrência e a justificativa.

 3.1.6 Os  bens  arrematados  por  PESSOAS  FÍSICAS  e  JURÍDICAS  poderão  ser
destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio.

 3.1.7 Os  arrematantes  ficam  responsáveis  pelas  consequências  advindas  da
inobservância das restrições apostas ao lote, quanto ao seu uso, finalidade e/ou destino dos bens
licitados  e  obrigam-se à  observância do § 8º  do art.  29 do Decreto-Lei  nº  1.455/76,  com a
redação dada pelo art. 41 da Lei nº 12.350/2010, abaixo transcrito:
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 3.1.8 “§ 8o Cabe ao destinatário da alienação ou incorporação a responsabilidade
pelo adequado consumo, utilização, industrialização ou comercialização das mercadorias, na
forma da legislação pertinente, inclusive no que se refere ao cumprimento das normas de saúde
pública,  meio  ambiente,  segurança  pública  ou  outras,  cabendo-lhe  observar  eventuais
exigências  relativas  a  análises,  inspeções,  autorizações,  certificações  e  outras  previstas  em
normas ou regulamentos.”

 3.1.9 Os lotes também poderão ser visualizados no site : www.4becnst.eb.mil.br.

 4 DO LEILOEIRO

 4.1 O Leilão Público será realizado,  pelo Leiloeiro Oficial  Sra.  IVANA MONTENEGRO
CASTELO BRANCO ROCHA, inscrito na JUCEB sob o nº 18/902440-2, conforme Termo de
Contrato nº 19/2021-SLC/4º BEC, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
004/2021, Processo administrativo nº  64040.008582/2020-31  – Serviços de Leiloeiro Oficial,
estabelecido comercialmente na sediada na  Rodovia BR 324 Km 527 – Galpão 02, Humildes,
Feira de Santana – Bahia, CEP: 44.001-440, Telefone: (75) 99171-5791 (75) 3626-7353 (75)
3225-5888, E-mail: patiorochafeira@gmail.com e  site  http://www.patiorochaleiloes.com.br,
profissional com responsabilidade para desenvolver os procedimentos, de julgar e processar os
lances propostos para o presente Leilão no dia, horário e local disposto neste Edital.

 5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

 5.1 Poderão participar desta Licitação, na condição de possíveis arrematantes:

 5.1.2 Pessoas físicas inscritas no CPF/MF;

 5.1.3 Pessoas jurídicas inscritas no CNPJ/MF;

 5.2 Os interessados em participar do presente leilão na forma ONLINE deverão realizar ca-
dastro prévio no site mantido pelo leiloeiro http://www.patiorochaleiloes.com.br, até às  08:00
horas do dia 17 de maio de 2022, para a concessão de login e senha.

 5.3 Não poderão participar desta licitação, os interessados:

 5.3.2 Servidores e parentes até o 2º grau dos servidores do 4º BEC, dos membros da
comissão especial e do leiloeiro e sua equipe de apoio; 

 5.3.3 Os  impedidos  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração,  assim  como  os
sancionados com as penas previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8666/1993 e art. 7º
da Lei nº 10.520/2002; e

 5.3.4 pessoas com menos de 18 anos de idade não emancipadas.

 5.4 Cada participante, seja pessoa física ou jurídica, poderá ser representado por apenas um
representante  que,  devidamente  munido  de  documentos  de  identificação  e  do  instrumento
público  ou  particular  de  procuração,  será  o  único  admitido  a  intervir  nas  fases do  leilão,
respondendo  assim,  por  todos  os  efeitos,  a  sua  representação.  Caso  opte  por  apresentar
procuração particular, esta deverá estar com firma reconhecida em cartório.
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 5.5 Não será permitido ao procurador representar mais de um participante.

 5.6 O credenciamento é obrigatório para ofertar durante as etapas de lances.

 6 DO CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO:

 6.1 Os  participantes  deverão  realizar  o  cadastro  com  uma  antecedência  mínima  de  30
minutos em relação à hora marcada para início do leilão,  junto à equipe do leiloeiro oficial,
contendo:

         6.1.1 Se pessoa física:

                  6.1.1.1 Cópia da Carteira de Identidade;

                  6.1.1.2 Cópia da Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

                  6.1.1.3 Cópia do  Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);

                  6.1.1.4 Procuração se for o caso; 

                  6.1.1.5 Documentos comprobatórios de emancipação, se menor de 18 anos; e

             6.1.1.6 Prova de regularidade com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
tempo de Serviço (FGTS);

 6.1.2 Se Pessoa Jurídica:

 6.1.2.1 SICAF;

 6.1.2.2 Cópia da Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ;

 6.1.2.3 Cópia do comprovante de endereço (conta água, luz ou telefone);

 6.1.2.4 Cópia  do  Estatuto  ou  Contrato  Social  e/ou  respectiva(s)  alteração(ões),
formalizada(s) nos termos da lei;

 6.1.2.5 Procuração se for o caso, demonstrando que o interessado tem legitimidade
para representar a empresa;

 6.1.2.6 Prova de regularidade com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
tempo de Serviço (FGTS);

 6.1.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT – instituída pela Lei º
12.440/2011; 

 6.1.2.8 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
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 6.1.2.9 CNIA  –  Cadastro  Nacional  de  Condenações  por  Improbidade
Administrativa;

 6.1.2.10 Lista  de Inidôneos e  o Cadastro Integrado de  Condenações  por  Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; e

 6.1.2.11 consulta prévia ao CADIN.

6.2.    Para efetuar lances, o arrematante deverá anexar cópias dos documentos citados acima
itens 6.1.1 e 6.1.2 no site, e Somente após a conferência desses documentos e aceite das Con-
dições de Venda do site, será liberado o envio de lances, caso haja condições de vendas espe-
cíficas por leilão o arrematante deverá aceita-las também antes de enviar seus lances. 

7. DO LEILÃO E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em sessão  pública,  na  data,  horário  e  local
indicados neste Edital.

7.2. O procedimento no ato da sessão obedecerá, a princípio, a sequência determinada para os
lotes enumerados na Planilha de Composição do Lotes, constantes no Anexo I deste Edital.

7.3. A partir da publicação do aviso deste Leilão no Diário Oficial da União (DOU) e às
8:00 horas do dia 26  de abril  de 2022, os interessados já podem registrar suas propostas e
ofertar seus lances eletronicamente (on-line) no site do leiloeiro. 

7.4. Os bens serão ofertados e vendidos agrupados em lotes.

7.5. Será leiloado um lote de cada vez.

7.5.1. O material constante de cada lote não poderá ser vendido separadamente.

7.6. Os bens e veículos serão vendidos no estado de conservação, como e onde se encontram
expostos, não cabendo ao 4º BEC, qualquer responsabilidade quanto à retirada e transporte dos
bens e veículos arrematados, bem como recomposição com peças ou serviços dos mesmos.

7.7. Os bens e veículos estão distribuídos em lotes, Anexo I deste Edital (REMA nº 1/2022),
com seus valores de avaliação, de acordo com suas especificações, quantificações e no estado de
conservação que se encontram.

7.8. Os lances serão propostos a partir do preço mínimo estabelecido para cada lote, não sen-
do admitidos aqueles preços que apresentem valores simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com
o mínimo estabelecido no Anexo I, considerando-se vencedor a pessoa que apresentar a mai-
or oferta, não superada por outra, após verificado que não existem licitantes interessados em
ofertar novo lance.

7.9. Cada pessoa física ou jurídica poderá arrematar um ou mais lotes. 

7.10. Iniciada a etapa de lances, os interessados deverão oferecer lances maiores que os propos-
tos anteriormente.

7.10.1. As ofertas de preços entre um lance e outro serão acrescidas de um valor mínimo
estabelecido pelo leiloeiro no decorrer do leilão, nunca inferior a R$ 100,00 (cem reais), tendo
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como referência o valor inicial. A ARREMATAÇÃO CABERÁ A QUEM OFERECER MAI-
OR LANCE POR LOTE. 

7.11. A etapa de lances para cada lote será encerrada eletronicamente por decisão do Leiloeiro. 

7.12. O lote será adjudicado à pessoa física ou jurídica que ofertar maior lance acima do preço
mínimo estabelecido, passando a ser considerado “arrematante do lote”. 

7.13. A Comissão de Alienação anotará o lance vencedor de cada lote arrematado e confeccio-
nará um mapa de adjudicação, onde constará o nome, CPF e endereço do(s) arrematante (s). 

7.14. Fica, porém, resguardado ao 4° Batalhão de Engenharia de Construção – 4° BEC, por
meio da Comissão de Alienação - COMAL, o direito de alterar essa ordem e esses lotes, se assim
julgar conveniente ou de retirar do Leilão o(s) lote(s) que porventura julgar convenientes, com
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis antes da data final fixada para o leilão mediante pu-
blicação de aviso no site  http://www.patiorochaleiloes.com.br.

7.15. O Leiloeiro Oficial poderá, no final do leilão, promover uma segunda rodada de ofertas
dos itens não arrematados. Se mesmo assim, não acudirem interessados, o Leiloeiro em conjunto
com a Comissão de Alienação, poderá, mediante justificativa fundamentada, verificar as razões
do desinteresse e se necessário, reexaminar a disposição dos lotes, a avaliação mínima estabele-
cida ou a retirada dos lotes do leilão.

7.16. A simples oferta de lances implica na aceitação expressa pelo licitante de todas as normas
e condições estabelecidas neste Edital.

7.17. Os lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação (art. 22, § 5º, parte final,
da Lei nº 8.666/93).

7.18. O leilão, caso não seja concluído até às 12:00 h será interrompido e reiniciado às 14:00
do mesmo dia.

7.19. O leilão caso não seja concluído até às 17:00 h, será interrompido e reiniciado às 9:00 do
dia seguinte.

7.20. As propostas e lances via internet (on-line) poderão ser registrados a partir das 08:00 ho-
ras do dia 26 de abril de 2022, através do site http://www.patiorochaleiloes.com.br. Para parti-
ciparem virtualmente, os interessados terão que realizar um cadastramento prévio no site:
http://www.patiorochaleiloes.com.br. e enviar a seguinte documentação, no caso de pessoa física,
cópia do CPF, RG - FRENTE E VERSO, ou CNH - ABERTA, COMPROVANTE DE ENDE-
REÇO (últimos 2 meses) SOMENTE ÁGUA OU ENERGIA, DECLARAÇÃO DE ENDE-
REÇO AUTENTICADA EM CARTÓRIO, no caso de pessoa jurídica, cópia Cartão de inscrição
no CNPJ, CONTRATO SOCIAL OU REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO OU MICRO-
EMPREENDEDOR, COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA EMPRESA e comprovante de en-
dereço atualizado, CPF DO PROPRIETÁRIO, RG DO PROPRIETÁRIO - FRENTE E VERSO,
ou CNH DO PROPRIETÁRIO – ABERTA, COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROPRIE-
TÁRIO (últimos 2 meses) SOMENTE ÁGUA OU ENERGIA, ou DECLARAÇÃO DE ENDE-
REÇO AUTENTICADA EM CARTÓRIO, para concessão de login e senha para lances. Somen-
te com o login e senha liberados para ofertar lances poderá         o         arrematante         participar         do         presente
leilão. A liberação para lançar/arrematar é de livre concessão pelo Leiloeiro, que poderá con-
cedê-la ou não, bem como cancelá-la a qualquer momento, a partir de sua análise do cadastro e
do histórico de cada participante cadastrado. 
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8. DAS CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO

8.1. O lote será arrematado a quem oferecer MAIOR PREÇO, não sendo considerado pelo
Leiloeiro Oficial e sua Equipe de Apoio o lance que não alcançar os preços mínimos estabeleci-
dos em avaliação, que será o lance inicial

8.2. Caberá ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro, que será de   a taxa de
5,0 % (cinco por cento)  , sobre o valor final de venda dos lotes.

8.3. Após a arrematação, não será aceita em nenhuma hipótese a desistência dos arrematantes
quanto aos lotes arrematados.

8.4. Os lotes classificados como veículos, com direito a documentação, que poderão circular
em vias públicas, será precedido de processos administrativos de transferência de propriedade
junto ao DETRAN, o qual deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua liberação
pelo DNIT/BA, em cumprimento ao disposto no Artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei Nº 9.503/1997), em razão da natureza originária de sua aquisição, pelo arrematante, livre de
ônus para o DNIT/BA.

8.5. Caberá ao arrematante as despesas de pagamento de IPVA e DPVAT, licenciamento anual,
transferência  de  propriedade do bem arrematado,  bem como das  despesas  com alteração de
características, desalienação e vistoria.

8.6. O arrematante não poderá circular com o veículo ou aliená-lo a terceiros antes de realizar
a devida transferência de titularidade;

8.7. Fica sob responsabilidade do arrematante posterior revisão técnica de sistemas e peças do
veículo, antes de colocá-lo em circulação, a fim de verificar a funcionalidade do mesmo por
ocasião do registro e transferência.

8.8. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, bem como não serão aceitas
desistências  dos  lotes  arrematados,  assim  como  os  valores  pagos  não  serão  devolvidos  ao
arrematante.

8.9. O 4° Batalhão de Engenharia de Construção não se enquadra na condição de fornecedor,
intermediário ou comerciante, ficando eximido, assim, de eventuais responsabilidades por vícios
ou  defeitos  ocultos  de  bem  alienado,  como  também  por  indenizações,  trocas,  consertos  e
compensações financeiras em qualquer hipótese, uma vez que os bens estão sendo oferecidos
no estado e nas condições em que se encontram, pressupondo-se pleno conhecimento pelos
arrematantes por ocasião da visitação.

8.10. Nenhum reparo  ao  veículo  arrematado poderá  ser  executado nas  dependências  do  4°
BEC.

8.11. A entrega dos veículos arrematados classificados como “sucata” ficará condicionada ao
recorte do chassi, recolhimento das placas dianteira e traseira, sendo condição para liberação do
bem. 

8.12. A palavra “sucata ”, colocada no enunciado do lote, indica veículo irrecuperável, que não
poderá  ser  licenciado  e  nem  recolocado  em  circulação,  destinando-se  unicamente  ao
reaproveitamento de peças e partes metálicas, sendo que o número do motor, chassi e placa, não
poderão ser utilizados.
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9. DA     SESSÃO     PÚBLICA:

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública apenas na modalidade on- 
line e presencial, na data, horário e endereço eletrônico indicados neste Edital.

9.2. O valor mínimo aceitável para cada lote está previsto no Anexo I – REMA 01/2022 do
presente Edital.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os participantes on-line deverão encaminhar lances exclusi-
vamente pela via eletrônica, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro, sendo assegurada isonomia de tratamento e concorrência em igualdade
de condições entre os licitantes on-line.

9.4. Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para o mesmo bem, prevalecendo sempre
o maior lance ofertado.

9.5. Uma vez aceito o lance, não será admitida a sua desistência.

9.6. O licitante que frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expe-
diente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, bem como afastar ou procu-
rar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vanta-
gem de qualquer tipo, fica sujeito às sanções previstas no Código Penal e na  Lei nº
8.666/1993.

10. DO     JULGAMENTO     DAS     PROPOSTAS:

10.1. Será considerada vencedora a proposta que apresentar maior valor de lance para o lote.

11. DA     ATA     DA     SESSÃO     PÚBLICA:

11.1. Após a realização do leilão será confeccionada a ata conforme modelo do Anexo II,
assinada pela Comissão de Alienação (COMAL) e Leiloeiro.

12. DA     ADJUDICAÇÃO     E HOMOLOGAÇÃO:

12.1. A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do Leilão será feita pelo
Ordenador de Despesas  do 4º BEC, com base no § 4º e no inciso VI do art.  43 da Lei nº
8.666/93.

13. DAS     OBRIGAÇÕES     DO     ARREMATANTE:

13.1. São obrigações do arrematante

13.1.1. Transferir para a sua propriedade, junto ao DETRAN, o veículo arrematado, no  
prazo máximo de 30 dias, a contar da data da arrematação;

13.1.2. Não ceder, permutar, vender ou, de qualquer forma, negociar o lote arrematado 
antes da retirada dos bens;

13.1.3. Providenciar a imediata remoção de todo e qualquer elemento que identifique o  
veículo como oficial após a retirada dos bens; e
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13.1.4. Demais obrigações do Arrematante constam do Anexo I deste Edital – REMA nº 
1/2022.

14. DO PAGAMENTO:

14.1. Os pagamentos deverão ser efetuados através de boleto bancário emitido pelo leiloeiro,
sistema PIX, TED, DOC, a ser definida pelo leiloeiro e informada aos arrematantes, no ato da
arrematação.
14.2.  Chave PIX : 32.754.112/0001-24
          Agencia: 3128-3 Conta corrente 39.272-3
          Favorecido: Ivana C B R Leilões 
          Banco do Brasil

14.3. O leiloeiro deverá recolher ao 4º BEC, até o 10º (décimo) dia útil  subsequente à
realização do leilão, o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada
pelo 4º BEC, conforme procedimentos previstos no subitem 14.1.  deste edital,  mediante
Guia de Recolhimento da União – GRU, com o VALOR TOTAL (INTEGRAL) dos bens
arrematados.

14.4. O leiloeiro receberá dos compradores (arrematantes) como remuneração,
percentual de  5% sobre os  bens  arrematados,  a  título  de  comissão,  conforme  prevê  o
parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei nº 21.981 de 1932, que regula a profissão de
leiloeiro e o percentual de 2% sobre os bens arrematados, a título de comissão referente ao
Serviço de Leiloeiro Oficial,  para preparação, organização e condução de leilão público
destinado  à  alienação  de  bens  móveis  in- servíveis pertecentes  ao  4º BEC, conforme
Contrato nº 19/2021 – 4º BEC.

14.5. O arrematante deverá realizar o pagamento dos lotes ao leiloeiro conforme as condições
previstas nos itens 14.1.

14.6. Em até 24 horas após a arrematação, o arrematante deverá efetuar o depósito
bancário  identificado  em espécie  ou  transferência  eletrônica  (TED ou  DOC)  em conta
indicada pelo leiloeiro,  do valor de 5% (cinco por cento)  a título de sinal  em favor da
Administração, acrescido do percentual de 5% (cinco por cento) sobre os bens
arrematados, referente a comissão do Leiloeiro, conforme prevê o caput e o parágrafo
único do art. 24 do Decreto-Lei nº 21.981 de 1932.

14.7. Em até 72 horas após a realização do Leilão, o arrematante deverá integralizar o
pagamento do lote arrematado através de depósito bancário identificado em espécie ou
transferência eletrônica (TED ou DOC) em conta informada e mantida pelo leiloeiro.

14.8. Se transcorrido o prazo de 72 horas e os depósitos referentes a integralização dos lotes
arrematados não forem efetivados pelo arrematante, este será considerado desistente e a venda
poderá ser cancelada. Nesse caso, os valores oferecidos em caução terão a seguinte destinação:

14.8.1. Depósito no valor de 5% (cinco por cento) do total arrematado: será recolhido ao
4º BEC a título de multa; e

14.8.2. Depósito no valor de 5% (cinco por cento) do total arrematado a
título de comissão do Leiloeiro: será utilizado para pagamento da comissão do leiloeiro.

14.8.3. Os pagamentos  referentes aos serviços do Leiloeiro serão por depósito bancário
identificado  em espécie  ou  transferência eletrônica (TED ou  DOC) em conta indicada  pelo
leiloeiro.

14.8.4. O leiloeiro deverá recolher ao 4º BEC, até o 10º (décimo) dia útil subsequente à
realização do leilão, o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta indicada pelo 4º
BEC,  conforme  procedimentos previstos  no  subitem  14.1.  deste  edital,  mediante  Guia  de
Recolhimento da União – GRU, com o VALOR TOTAL (INTEGRAL) dos bens arrematados.
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14.9. Considerar-se-á não pago, para todos os efeitos, o pagamento efetuado com cheque que
venha a ser devolvido, por qualquer motivo, pela rede bancária.

14.10. A recusa injustificada do licitante vencedor em executar o pagamento do(s) lote(s) dentro
do  prazo estabelecido  pela  Administração  caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação
assumida e implicará o cancelamento da venda.

14.11. No caso de haver desistência ou recusa do arrematante em efetuar o pagamento do lote, o
arrematante perderá todo e qualquer direito sobre o lote arrematado, podendo o leiloeiro ofertar o
lote  para o responsável pelo segundo e terceiro lugar classificado no certame, não havendo
interesse pelo segundo ou terceiro colocado o lote será incluído no próximo leilão.

14.12. Encerrado o prazo limite indicado no Sub item  14.8.  acima, o leiloeiro oficial prestará
contas do leilão no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.13.Todos os encargos tributários incidentes sobre o lote correrão por conta do arrematante e
será cobra- do consoante a Legislação determina.

14.14. Todas  as  despesas  junto  ao  Órgão Estadual  de  Trânsito,  taxas  de  cartório,  taxas  de
comunicação de venda e outras necessárias para a efetivação da transferência dos bens ficam por
conta do arrematante.

14.15. Após o pagamento integral do lote e valor da comissão do Leiloeiro será emitida nota de
compra/auto de arrematação pelo Leiloeiro Oficial, na qual devem constar:

14.15.1. As características completas do veículo e demais objetos (marca, modelo,
placa, ano de fabri- cação, número do chassi, código RENAVAM);

14.15.2. A situação do bem (recuperável ou não);

14.15.3. A identificação do arrematante, seja pessoa física ou jurídica devidamente
qualificada com indicação do nome, CPF, RG, endereço, número de inscrição no CNPJ, razão
social; e

14.15.4. Valor de Arrematação.

14.16. Os recibos e notas fiscais correspondentes às vendas dos lotes leiloados serão emitidos
exclusiva- mente em nome do arrematante, em conformidade com os dados contidos na Nota de
Compra, expedida pelo Leiloeiro Oficial.

14.17. O 4º BEC, terá o prazo de até 20 (vinte) dias úteis para comprovar o depósito em conta
do valor  total do  lance  repassado pelo  leiloeiro  bem como liberar  os  documentos  finais  de
transferência dos bens móveis ar- rematados.

14.18. A comissão paga pelo(s) arrematante(s) deverá ser devolvida aos mesmos pelo Leiloeiro
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, nas hipóteses em que,
por  decisão  judicial  ou da CONTRATANTE,  devidamente fundamentada, seja anulado ou
revogado o Leilão.

14.19. Em  caso  de  inobservância  do  pagamento,  poderá  o  Lote,  a  juízo  da  Comissão  de
Licitação, voltar a ser apregoado no mesmo evento.

15. DA RETIRADA DO BENS

15.1. A retirada dos bens arrematados deve ocorrer no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos
apṕ os a realização do leilão e máximo de 30 (trinta) dias após o devido pagamento do bem, medi-
ante agendamento prévio e apresentação da nota fiscal e assinatura do Termo de Recebimento, na
sede 4° Batalhão de Engenharia de Construção, na Rodovia BR 020/242 Km 03 – Morada Nobre
– Barreiras-BA, CEP 47.810-902, de segunda a sexta-feira (apenas nos dias de expediente),
no horário de 08:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas.
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15.2. Ultrapassado o prazo previsto no item 15.1, os bens não retirados ficarão à disposição
do 4º BEC e serão objeto e novo leilão.

15.3. É de responsabilidade do arrematante toda a despesa com a retirada e traslado do bem,
bem como da transferência da propriedade do veículo e todos os demais encargos que incidam
sobre o objeto arrematado.

15.4. Após a retirada do bem das instalações do 4º BEC, o arrematante se responsabiliza inte-
gralmente pelo bem, inclusive pela não transferência oportuna do bem para a sua propriedade
e pela não descaracterização do veículo.

15.4.1. Os bens serão descaracterizados pela Administração antes da retirada da
instalação do 4º BEC, com o objetivo do arrematante atender o previsto no subitem 15.4.

15.5. A entrega do lote arrematado ficará condicionada à efetiva apresentação pelo arrematan-
te, dos originais do RG (carteira de identidade), CPF e comprovante de residência. Em caso de
pessoa jurídica, CNPJ, Contrato Social comprovando que o mesmo tem poderes para atuar
em nome da empresa.

15.6. Caso o arrematante não compareça para efetuar a retirada dos bens, deverá o mesmo emi-
tir instrumento público ou particular de procuração com firma reconhecida em cartório para que
seu representante (outorgado) tenha poderes de representá-lo perante a Administração.

15.6.1. Para  a  retirada  dos  bens  da  sede  do  4º  BEC,  o  outorgado  (representante  do
arrematante) deverá apresentar a seguinte documentação: Instrumento de procuração com firma
reconhecida em cartório, carteira de identidade, CPF e a nota de compra expedida pelo leiloeiro.

15.7. Por ocasião da retirada dos bens, os arrematantes dos lotes do presente leilão, ou
os seus representantes, deverão apresentar a declaração de renúncia à garantia por vícios
redibitórios, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.

15.8. A retirada dos materiais deverá ser precedida de agendamento, com antecedência mínima
de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (77) 3611-9260, com o Presidente da COMAL.

16. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

16.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a ARREMATANTE
deverá observar quanto às cautelas referentes a '' sucatas '' - resíduos sólidos, em conformidade
com a Lei 12.305/2010, que deve ter sua principiologia observada, em confomidade com o artigo
11 do Decreto nº 9.373/18.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  o
licitante/Adjudicatário que, no decorrer do Leilão:

17.1.1. Não realizar os pagamentos dos lotes arrematados ou das taxas a que se refere o
subitem 14.1, destinadas a Administração a título de sinal e ao leiloeiro a título de sua comissão;

17.1.2. Não providenciar a retirada dos bens arrematados nos prazos e condições
previstos no item 15. deste edital;

17.1.3. apresentar documentação falsa;

17.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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17.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.6. não mantiver a proposta;

17.1.7. cometer fraude fiscal;

17.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

17.1.9. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital.

17.2. O arrematante que cometer  qualquer  das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos para a alienante.

17.2.2. multa  moratória  de 0,1%  (zero  vírgula  um  por  cento)  por  dia  de  atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

17.2.3. Compensatória  de  até  10  %  (dez  por  cento) sobre  o  valor  total  do  item
arrematado, no caso de inexecução total da obrigação assumida.

17.2.4. suspensão  de  licitar  e  impedimento  de contratar  com  o  órgão,  entidade  ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

17.2.5. Declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

17.3. Também ficam sujeitas  às  penalidades  de suspensão de  licitar  e  impedimento  de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as pessoas físicas ou
jurídicas que, em razão desta licitação:

17.3.1. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.3.2. demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em
virtude de atos ilícitos praticados.

17.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao órgão alienante poderão, quando for o caso,
ser inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
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17.7. Caso a a Administração determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de  10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

17.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

17.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Leilão, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

18.2. A impugnação deverá ser realizada por petição dirigida ou protocolada no endereço BR
020/242, Km 03, Bairro Boa Vista, Barreiras-BA, CEP Nº  47.810-902, Seção de Aquisições,
Licitações e Contratos, e-mail: licita.slc@4becnst.eb.mil.br.

18.3. Caberá a COMAL decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
a  COMAL, até  03 (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada para  a  realização do Leilão,
exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  no  endereço  indicado  no  Edital
(licita.slc@4becnst.eb.mil.br.).

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos  não suspendem os prazos previstos no
certame.

18.7. As  respostas  às  impugnações  e  os  esclarecimentos  prestados  pela  COMAL  serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

18.8. Caberá Recurso Administrativo das decisões emanadas da Comissão de Alienação,
em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
lavratura da Ata.

18.9. O Recurso Administrativo será dirigido,  por  escrito,  ao Comandante  do 4º  BEC, por
intermédio da Comissão de Alienação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de até 05
(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado ao Comandante
do 4º BEC. A Decisão deverá ser proferida dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento do Recurso Administrativo.

18.10. Interposto, o Recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

18.11. Somente  serão  considerados  os  recursos  devidamente  fundamentados  que  estiverem
dentro do prazo estabelecido neste item do Edital.

18.12. Recursos encaminhados, via email,  terão eficácia se o original for apresentado até 72
(setenta e duas) horas após. Caso contrário, o recurso não será apreciado.
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19. PRESCRIÇÕES GERAIS

19.1. Em qualquer fase do certame, a Administração poderá, atendendo ao interesse público,
quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o Leilão,
devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Poderá, ainda, adiar as sessões, alterando a
data  de  sua  realização.  Em  qualquer  das  hipóteses  a  Administração  o  fará  por  despacho
fundamentado, assegurando o Contraditório e a Ampla Defesa.

19.2. Os bens serão vendidos no estado e condições que se encontram, não cabendo ao 4° BEC
nem ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, reposições, vícios ocul-
tos e/ou troca de peças, restando ao arrematante a exclusiva atribuição de verificar o estado de
conservação dos bens e suas especificações. Os débitos de IPVA, Licenciamento, Seguro Obriga-
tório e Multas porventura incidentes sobre os veículos serão de responsabilidade do arrematante

19.3. Correrão à custa do (a) arrematante todas as despesas com o registro, à alteração ou su-
pressão de características (ex.: supressão de inscrições ou adesivos alusivos à identificação de ór-
gãos públicos, substituição do registro de viatura oficial para veículo comum, porventura neces-
sários) e licenciamento dos veículos em seu nome junto aos órgãos competentes

19.4. A transferência de propriedade dos veículos será efetuada, única e exclusivamente, para a
pessoa do arrematante, sendo vedada a indicação de qualquer outro nome para preenchimento do
Documento Único de Transferência – DUT dos veículos..

19.5. Conforme o artigo 233, concomitante com o inciso I e o § 1º do artigo 123, do CTB, o
adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo arrematado, para sua propriedade, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua arrematação. Ressalta-se que todos os
custos da transferência do veículo correrão por conta do adquirente.

19.6. O alienante dos veículos responderá pelos tributos e multas incidentes sobre os mesmos,
lançados até a data do leilão.

19.7. Antes da retirada do produto, o 4° Batalhão de Engenharia de Construção, poderá, no in-
teresse público, e desde que em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, revo-
gar este Leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em
parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, poden-
do, ainda, por mera conveniência, retirar qualquer um dos lotes a serem apregoados.

19.8. Na hipótese de anulação, resguardados o contraditório e a ampla defesa, não terá o arre-
matante direito à restituição do valor pago, se houver de qualquer forma, concorrido para a práti-
ca da ilegalidade.

19.9. As despesas com impostos, retirada, transporte, manuseio, recursos humanos, carrega-
mento e mão de obra dos BENS (lotes) adquiridos no Leilão, correrão por conta e risco do arre-
matante, bem como, as despesas relativas à formalização da transferência de sua propriedade
junto aos órgãos competentes, em especial as transferências dos veículos com direito a documen-
tação que será acrescido o valor de cartorial para reconhecimento de firma para transferência;

19.10. As fotos e descrições dos bens que serão levados a hasta, através de Leilão Público serão
disponibilizadas no site http://www.patiorochaleiloes.com.br, sem prejuízo da exposição virtual,
sendo certo que as fotos expostas nos sites, são meramente ilustrativas, não servindo de parâme-
tro para demonstrar o estado dos bens;
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19.11. Os veículos serão entregues aos seus arrematantes com documentação a ser regularizada,
sem as placas de veículos oficiais, cabendo ao mesmo a transferência imediata dos veículos nos
moldes do Código de Trânsito Brasileiro – C.T.B., vigente;

19.12. O pagamento do débito existente do veículo vendido COM DIREITO A DOCUMENTA-
ÇÃO, será por conta do arrematante, que deverá apresentar no ato da retirada do documento o
extrato bancário original e cópia dos débitos pagos.   

19.13. O veículo arrematado será entregue ao arrematante após a realização do Leilão, mediante
quitação e apresentação de cópia de Nota Fiscal de Venda em Leilão emitida pelo Leiloeiro Ofi-
cial e do Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme modelo constante no Anexo VI.
No Termo de Compromisso e Responsabilidade deverá constar os dados do arrematante e do veí-
culo arrematado e, reconhecido firma em cartório, ao qual deverá ser anexado o comprovante
dos pagamentos e dos débitos existentes referente ao veículo arrematado, devidamente quitados
através do extrato bancário.  O documento será entregue para o próprio arrematante ou para pes-
soa devidamente autorizada em declaração individual com firma reconhecida;

19.14. O arrematante obriga-se a não circular com o veículo arrematado sem antes transferir a ti-
tularidade do mesmo, que deverá ser efetuada no prazo legal, cumprindo as exigências legais do
DETRAN/CIRETRAN dos locais em se encontram registrados os veículos, como providenciar a
inspeção veicular, vistorias e remarcações de chassi, motor, agregados e demais itens, laudo vei-
cular em qualquer âmbito, baixas necessárias em órgão públicos, etc.; ou seja, toda e qualquer re-
gularização necessária, será de responsabilidade exclusiva do arrematante.

19.15. Os arrematantes receberão os bens no estado físico em que se encontram, correndo por
conta do arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da transferência de sua pro-
priedade junto aos órgãos competentes.

19.16. Os bens permanecerão na posse e guarda desta Administração até sua efetiva entrega aos
licitantes vencedores.

19.17. Os bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se encontram, não
sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação, inclusive com relação a eventuais defeitos
ou vícios ocultos ou não, bem como, da mesma forma, não serão aceitas desistências, tendo em
vista a oportunidade do arrematante em vistoriar previamente o bem. 

19.18. As fotos  dos  bens  relacionados  no Anexo I  deste  Edital,  será  disponibilizada  no site
http://www.patiorochaleiloes.com.br, serão meramente ilustrativas, não sendo base legal para o
real estado do (s) bem (ns) relacionados para o Leilão.

19.19. O simples oferecimento de lances para aquisição dos bens, implica no conhecimento e to-
tal aceitação das condições previstas neste Edital.

19.20. Ao 4° BEC é facultado o direito de adiar, mediante despacho fundamentado, o presente
leilão, sem que aos participantes caiba qualquer indenização.

19.21. Em qualquer fase do certame, a Administração poderá, atendendo ao interesse público,
quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o Leilão,
devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Poderá, ainda, adiar as sessões, alterando a
data de sua realização. Em qualquer das hipóteses a Administração o fará por despacho funda-
mentado, assegurando o Contraditório e a Ampla Defesa.

19.22. A utilização pela Administração das faculdades previstas no item acima não gera direitos
ou obrigações de qualquer espécie ao Leiloeiro Oficial ou a terceiros.   
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19.23. O 4° BEC poderá, ainda, desde que devidamente justificados os motivos, retirar, separar,
reunir do Leilão qualquer um dos lotes (bens) ou itens descritos neste Edital em seu Anexo I.

19.24. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender, ou de qualquer
forma negociar os seus lotes antes da retirada dos materiais alienados.

19.25. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos e
os seus respectivos arrematantes, como também o desenvolvimento dos trabalhos, em especial os
fatos relevantes.

19.26. A ata será assinada ao final  do leilão,  pelos  integrantes  da Comissão de Alienação e
interessados que o desejarem.

20. DO FORO

20.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste leilão será o da
Subseção Judiciária de Barreiras-BA - Justiça Federal.

21.  AS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Leiloeiro.

21.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

21.3. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.4. A participação no presente  leilão  implica  plena  aceitação,  por  parte  do  licitante,  das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

21.5. A Administração  emitirá  Declaração  de  Transferência  de  Bem Móvel,  conforme o
modelo constante do Anexo VII, para que os arrematantes possam regularizar os bens e efetivar a
transferência dos veículos junto ao Órgão de Trânsito Responsável.

21.6. O Edital está disponibilizado, na íntegra, na Seção de Aquisição Licitações e Contratos
(SALC) do 4º BEC no endereço: BR 020/242, Km 03, Bairro Boa Vista, Barreiras-BA, CEP Nº
47.810-902, Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, e-mail: licita.slc@4becnst.eb.mil.br.
nos dias úteis, dentro do horário de expediente, de segunda a quinta-feira, das 09:00 às 16:30h
horas e na sexta-feira de 09:00 às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, bem como nos
sites www.4becnst.eb.mil.br e http://www.patiorochaleiloes.com.br.

21.7. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.7.1. ANEXO I - Relação dos materiais alienáveis - REMA;
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21.7.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Leilão;

21.7.3. ANEXO III – Termo de Vistoria;

21.7.4. ANEXO IV - Termo de Renúncia de Vícios Redibitórios;

21.7.5. ANEXO V - Termo de Recebimento de Material Alienado; 

21.7.6. ANEXO VI – Termo de Responsabilidade de Aquisição de Veículo; e

21.7.7. ANEXO VII – Minuta de Declaração de Transferência de Bem Móvel. 

 Barreiras-BA, 22 de abril de 2022.

ORIGINAL ASSINADO

MIGUEL ROTUNDO BARRA GAZOLA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 4º BEC
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	9. DA SESSÃO PÚBLICA:
	9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública apenas na modalidade on- line e presencial, na data, horário e endereço eletrônico indicados neste Edital.
	15.7. Por ocasião da retirada dos bens, os arrematantes dos lotes do presente leilão, ou os seus representantes, deverão apresentar a declaração de renúncia à garantia por vícios redibitórios, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
	15.8. A retirada dos materiais deverá ser precedida de agendamento, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (77) 3611-9260, com o Presidente da COMAL.

