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CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO - SP 
 
 

LEILÃO OFICIAL Nº 2014/0076-V (7421) 
 

 
EDITAL  

 
 
 
 
OBJETO: Alienação de bens móveis. 
 
 
IMPORTANTE: 
 
 
• INÍCIO DO RECEBIMENTO DE LANCES: 21/07/2014 
 
 
• SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA DISPUTA DE LANC ES: 
 

Local: Avenida Dom Pedro II, 620, Auditório, Bairro  Jardim, Santo André/SP  

 

Data/Hora: 07/08/2014 às 11h.  
 

 

 
• FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
 
Leiloeira Oficial  Tatiana Pauza Zani de Sousa  

e-mail: bb@liderleiloes.com.br  

fone / fax: (11) 4425-2905 - 4425-5925 

site: www.liderleiloes.com.br 

 

 

BANCO DO BRASIL / CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO 

R. Líbero Badaró, 318 8º andar, Centro, São Paulo -  SP 

Telefones: (11) 3534-6503 ramais 4002 / 6690 

e-mail: cenoplogisticasp@bb.com.br 
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LEILÃO PÚBLICO Nº 2014/0076-V(7421) 

 
 

O Banco do Brasil S.A. , por intermédio do CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO e por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, admitindo lances eletrônicos e lances verbais, 
torna público que realiza este processo licitatório na forma abaixo, na modalidade de LEILÃO PÚBLICO , 
para venda dos bens móveis relacionados no Anexo  01, parte integrante deste Edital, a ser conduzido 
pela LEILOEIRA OFICIAL  TATIANA PAUZA ZANI DE SOUSA , inscrita na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob o nº 723, de acordo com a Lei 8.666/93, de 21.06.93 e atualizações posteriores, o 
Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 24.06.96, o Decreto nº 21.981, 
de 19.10.1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 22.427, de 01.02.1933 e os termos deste 
Edital, cuja minuta padrão foi aprovada pelos Pareceres COJUR/CONSU nº 6.863/94, 7.686/96, 
10.642/99, 14.010/2003, 14.042/03, 14.081/03, 14.248/2003, 14.306/2004, NJ 3885/2004 e a minuta 
específica pelo Parecer AJURE SÃO PAULO / GER. ÁREA III Nº 981/2009, e PARECER AJURE – 
22498-001 - CMJ 2014/220188. 
 
 
 1  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 1.1  O Leilão será realizado em sessão pública, admitindo-se lances verbais e lances via INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, ou 
ainda mediante lances prévios conforme previsto no item 12 . A sessão pública para a disputa 
dos lances, dirigida pela Leiloeira Oficial indicada no preâmbulo, será realizada de acordo com 
as regras do presente Edital e seus Anexos, no local, data e hora descritos a seguir: 
 
Local: Auditório da Líder Leilões 
Endereço: Avenida Dom Pedro II, 620, Bairro Jardim,  Santo André/SP 
Tel.: 11 4425-2905 - 4425-5925 
Data: 07/08/2014 Horário: 11h. 

 
 1.2  Os trabalhos serão conduzidos pela Leiloeira Oficial supramencionada, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página da 
Leiloeira: www.liderleiloes.com.br 

 
 1.3  Até 01 (um) dia útil antes da realização do certame, o licitante poderá formular consultas, 

informando o número da licitação, por e-mail bb@liderleiloes.com.br, no escritório da Leiloeira, 
situado na Avenida Dom Pedro II, 620, 20º andar, Bairro Jardim, Santo André/SP ou no Banco 
do Brasil S.A / CENOP Logística São Paulo. 
 

 1.4  Retirada do Edital: Site do Banco do Brasil> www.bb.com.br (Outros Sites: Compras, 
Contratações e Venda de Imóveis) e no site da leiloeira: www.liderleiloes.com.br 
 
 

 2  MODALIDADE 
 
 2.1  Leilão 
 
 
 3  TIPO 
 
 3.1  Maior Lance 
 
 
 4  OBJETO 
 
 4.1  Venda de bens móveis, conforme descrições contidas no Anexo 01 .  
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 5  PREÇO MÍNIMO 
 
 5.1  Os preços mínimos dos bens encontram-se discriminados no Anexo 01 . Os bens serão 

leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR LANCE em reais para pagamento à vista. 
 
 
 6  VISITAÇÃO 
 
 6.1  Os bens ficarão à disposição dos pretendentes para serem examinados e vistoriados, conforme 

os locais de visitação anunciados no Anexo 01  e serão vendidos no estado de conservação em 
que se encontram, não aceitando o Banco reclamações nem desistências posteriores. 

 
 6.2  A visitação dos bens poderá ser realizada entre os dias 21/07/2014 a 05/08/2014, exceto aos 

sábados, domingos e feriados, mediante prévio agendamento com a administração do 
estabelecimento onde estão localizados, conforme re lação constante no  Anexo 01 . 

 
 
 7  COMISSÃO DA LEILOEIRA 
 
 7.1  O ARREMATANTE vencedor pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do lance vencedor à Leiloeira oficial, a título de comissão. 
 

 7.1.1  Em caso de lance verbal, o ARREMATANTE ou seu representante legal deve 
efetuar o respectivo pagamento no próprio ato do Leilão. 

 
 7.1.2  Em caso de lance via Internet, o ARREMATANTE deverá efetuar o respectivo 

pagamento, por meio de depósito na conta bancária da leiloeira, até o primeiro dia 
útil após a realização do Leilão, conforme as indicações no site da Leiloeira 
www.liderleiloes.com.br. 

 
 7.1.3  Em caso de lance prévio, o ARREMATANTE, se ausente à sessão pública do 

Leilão, será informado do resultado, via fax ou pela Internet, devendo comparecer 
ao escritório da Leiloeira até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para 
providenciar o respectivo pagamento, conforme as indicações no site da Leiloeira 
www.liderleiloes.com.br. 

 
 7.2  O valor da comissão da Leiloeira não compõe o valor do lance ofertado. 
 
 
 8  REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
 8.1  Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante o Leilão, observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
 
 9  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
 9.1  Poderão participar da licitação regulada por este Edital, pessoas físicas ou jurídicas, associadas 

ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, EXCETO as que 
se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 
a) sejam membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou do Conselho 

Fiscal  do Banco do Brasil, bem assim integrantes da Comissão de Licitação; 
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; 
c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
d) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, 

liquidação, ou processo de execução; 
e) não atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
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 9.2  Os lances dos impedidos serão desclassificados em qualquer fase do processo licitatório. 
 
 

 10  HABILITAÇÃO 
 
 10.1  A habilitação dar-se-á pelo pagamento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do lance vencedor, conforme condições descritas no item 16  deste Edital. 
 

 10.2  A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utilizada para 
complementação do preço à vista.  
 
 

 11  PROPOSTA 
 
 11.1  A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente Edital 

e de seus anexos. 
 

 11.1.1  No ato da arrematação, o ARREMATANTE vencedor assinará o Recibo do 
Sinal/Proposta de Compra (Anexo 02 ), fornecido pela Leiloeira, declarando, estar 
ciente das normas e condições de aquisição do lote arrematado, nos termos do 
presente Edital e seus anexos.  

 
 

 12  LANCES PRÉVIOS 
 
 12.1  Os lances prévios ao Leilão deverão ser remetidos via fax: (11) 4425-2905 – (11) 4425-5925 ou 

enviados pela Internet para o e-mail da Leiloeira: bb@liderleiloes.com.br, ou por via postal com 
“AR” (aviso de recebimento) ou entregues pessoalmente, ou ainda no site 
www.liderleiloes.com.br, desde que recebidos até o dia anterior ao da realização da sessão 
pública do Leilão. 

 
 12.1.1  Os interessados em efetuar lances prévios deverão comparecer ao escritório da 

Leiloeira situado na Avenida Dom Pedro II, 620, 20º andar, Bairro Jardim, Santo 
André/SP, para fins de cadastro do ofertante e obtenção do modelo específico, 
antecipadamente à realização do certame. Para realização de cadastro, o 
interessado, ou seu representante legal, deverá apresentar documentos originais 
para sua identificação e assinar a ficha cadastral. 

 
 12.1.2  A Leiloeira informará aos licitantes o recebimento de lances prévios, em ordem 

crescente de valor, e exibirá as propostas preenchidas com os dados dos 
interessados e das ofertas de compra na abertura da sessão pública dos lances.   

 
 12.2  Sendo vencedora a proposta efetuada por meio de lance prévio, o arrematante, se ausente ao 

leilão, será informado do resultado, via fac-símile ou pela Internet, devendo comparecer, durante 
o horário comercial, ao escritório da Leiloeira no primeiro dia útil após a realização do leilão, para 
providenciar o respectivo pagamento, mediante a emissão de 02 (dois) cheques, sendo um de 
valor correspondente à comissão da leiloeira e o outro referente ao sinal, ambos emitidos pelo 
adquirente diretamente ou, se ausente, por meio do seu representante legal. Se o ofertante do  
lance prévio estiver presente ao leilão, o pagamento da comissão da leiloeira e do sinal deverão 
ser feitos no ato da arrematação, consoante subitens 7.1 e 16.1 . Em nenhuma hipótese, o 
Banco se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do 
equipamento de fac-símile, telefone ou computador etc. de quaisquer dos interessados/licitantes.   
 

 12.2.1  O não comparecimento no prazo acima será considerado como desistência e o 
arrematante será responsabilizado pela não concretização do negócio, sujeitando-
se às penalidades cabíveis, além daquelas previstas no item 21 do presente 
edital. 
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 13  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
 13.1  O certame será conduzido pela Leiloeira Oficial indicada no preâmbulo deste Edital, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 
 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; 
c) conduzir os procedimentos relativos aos lances; 
d) declarar o vencedor; 
e) elaborar a ata da sessão. 

 
 13.2  Os lances deverão ser ofertados pelos interessados ou seus legítimos representantes. 

 
 13.3  Considerar-se-á legítimo representante do ARREMATANTE, nas sessões públicas desta 

Licitação e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos poderes 
para tomar quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de 
interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com fé 
pública, acompanhado de um dos seguintes documentos: 

 
 13.3.1  instrumento particular de procuração, assinado pelo outorgante, com firma 

reconhecida em Cartório, conforme minuta constante do Anexo  03 deste Edital; 
ou 

 13.3.2  instrumento público de procuração contemplando os mesmos poderes 
relacionados na minuta constante do Anexo 03  deste Edital. 

 
 13.4  No caso de pessoas jurídicas, o instrumento público ou particular deverá ser acompanhado de 

cópia do estatuto ou contrato social em vigor comprovando a capacidade de o signatário nomear 
procurador, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 
 

 13.5  Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

 13.6  No transcurso da sessão pública, serão aceitos lances verbais ou via Internet, no site da 
Leiloeira www.liderleiloes.com.br. 

 
 13.7  Os lances poderão também ser ofertados previamente, por fax, Internet, por via postal ou 

pessoalmente, pelos interessados ou seus legítimos representantes, na forma do item 12 . 
 

 
Credenciamento para Efetuar Lances na INTERNET – 
 
 13.8  O credenciamento do proponente e de seu representante legal implica a responsabilidade legal 

pelos atos praticados e a presunção de capacidade para realização das transações inerentes ao 
Leilão. 
 

 13.9  Para efetuar lances via Internet, os interessados devem dispor de chave de identificação e senha 
pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser efetuado até um dia 
antes da realização do Leilão no site da Leiloeira www.liderleiloes.com.br. 
 

 13.10  A chave de identificação e a senha terão validade somente para o presente Leilão, sendo 
canceladas após o evento. 

 
 13.11  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
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 13.12  Caberá ao ofertante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Leilão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
- Participação -  
 
 13.13  A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

todos os termos do presente Edital e seus Anexos, sendo o ofertante responsável pela fidelidade 
e legitimidade das informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e 
transações que forem efetuadas em seu nome em qualquer fase da licitação assumindo-as 
como firmes e verdadeiras. 
 

 13.14  A participação na sessão pública do Leilão dar-se-á: 
 

 13.14.1  por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado e subsequente oferta de lances, via Internet, no site da Leiloeira 
www.liderleiloes.com.br. 

 13.14.2  mediante lances verbais, que serão inseridos na Internet, no site 
www.liderleiloes.com.br, pela equipe de apoio da Leiloeira. 

 
- Abertura -  
 
 13.15  A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do Leilão, com a divulgação 

dos lances prévios previstos no item 12 , eventualmente recebidos, passando a Leiloeira a 
aceitar lances a partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso.  
 

 13.16  Aberta a etapa competitiva, os ofertantes que darão lances via Internet deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 
 

 13.17  Os lances verbais serão tempestivamente inseridos na Internet para conhecimento de todos os 
participantes, mantendo a interatividade com os lances efetuados eletronicamente na web. 
 

 13.18  Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que igual ou 
superior ao preço mínimo. 
 

 13.19  A cada lance ofertado, via Internet ou verbalmente, o participante será imediatamente informado 
de seu recebimento e respectivo valor. 
 

 13.20  Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente 
ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o lote. 
 

 13.21  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 

 13.22  Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do lance. 
 

 13.23  A Leiloeira encerrará a sessão mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 
lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances.  
 

 13.24  O acompanhamento do evento pode ser feito no local em que ocorrerá a sessão pública, sendo 
projetados em tela a descrição do lote e os respectivos lances recebidos, ou ainda pela Internet. 
 

 13.25  O sistema informará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 
 
 
 14  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
 14.1  No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços 

apresentados, sendo considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o MAIOR LANCE.  
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 14.2  Serão desclassificadas as propostas que: 
 

 14.2.1  não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem condições; 
 

 14.2.2  apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que 
comprometam seu conteúdo; 

 
 14.2.3  apresentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo constante do 

Anexo 01  deste Edital, para o bem pretendido; 
 

 14.2.4  não estiverem acompanhadas de procuração, se for o caso.  
 
 
 14.3  Encerrados os trabalhos, será lavrada, pela Leiloeira, ata circunstanciada a ser entregue à 

Comissão de Licitação.  
 

 14.4  Não ocorrendo a formalização da venda ao primeiro colocado, seja por desistência expressa 
deste ou por descumprimento dos prazos estabelecidos nos itens 16 e 17 , o Banco se reserva o 
direito de realizar nova licitação ou consultar os demais colocados, na ordem de classificação, 
sobre o seu interesse em adquirir o bem nas mesmas condições de prazo e preço (devidamente 
reajustado) do primeiro colocado. 

 
 
 15  FORMALIZAÇÃO DA VENDA 
 
 15.1  As providências para pagamento e retirada dos bens deverão ser tomadas pelo 

ARREMATANTE vencedor, nos prazos máximos indicados nos itens 16 e 17 , sob pena de, não 
o fazendo, ter seu lance desclassificado. 
 

 15.2  Somente será admitida a formalização da venda com o ARREMATANTE vencedor ou seu 
representante legal. 

 
 15.3  Tratando-se de bem em poder de terceiros, o adquirente se declarará informado do fato, 

assumindo expressamente todos os ônus decorrentes da sua posse. 
 
 

16 PAGAMENTO 
 
16.1 Em caso de lance verbal, o ARREMATANTE ou seu representante legal deverá efetuar o 

pagamento do valor referente ao sinal de 5%, mediante a emissão de cheque do próprio, no ato 
do Leilão. O restante do pagamento do valor total do lote deverá ocorrer em até 2 (dois) dias 
úteis após a data do Leilão através de crédito na conta corrente da Leiloeira. 
 

16.2 Em caso de lance via internet o ARREMATANTE deverá efetuar o pagamento do valor referente 
ao sinal de 5% no próprio dia do Leilão. O restante do pagamento deverá ocorrer em até 2 (dois) 
dias úteis após a data do Leilão, ambos através de crédito na conta corrente da Leiloeira. 
 

16.3 Em caso de lance prévio, o ARREMATANTE, se ausente à sessão pública do Leilão, deverá 
efetuar o pagamento do valor referente ao sinal de 5% no próprio dia do Leilão. O restante do 
pagamento deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis após a data do Leilão, ambos através de 
crédito na conta corrente da Leiloeira. 

 
16.4 Os pagamentos no ato do Leilão serão efetuados pela emissão de 02 (dois) cheques, sendo um 

de valor correspondente à comissão da Leiloeira e o outro referente ao sinal, ambos de emissão 
do arrematante vencedor ou seu representante legal. 

 
16.5 No ato do Leilão, para pagamento de valor até R$ 100,00 (cem reais) será admitido também o 

pagamento em espécie. 
 

16.6 Os cheques serão depositados no dia útil seguinte ao da sua entrega. 
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16.7 Os pagamentos efetuados em cheques não terão efeito de quitação, enquanto não forem 
considerados liquidados pelo Serviço de Compensação. 

 
16.8 Os cheques não honrados, emitidos pelos proponentes, estarão sujeitos às penalidades da lei e 

a cobrança pela via judicial. 
 

16.9 A devolução de cheque utilizado para pagamento, por insuficiência de fundos, contra-ordenado 
ou com efeito de não pagamento de qualquer natureza, será imediatamente caracterizada como 
desistência, na forma do item 21  deste Edital. 

 
16.10 Exceto para os pagamentos feitos no próprio ato do Leilão, os arrematantes deverão enviar os 

comprovantes dos respectivos pagamentos (sinal e/ou valor total do bem) para o fax (11) 4425-
2905 – (11) 4425-5925 ou e-mail bb@liderleiloes.com.br. 

 
 
17 RETIRADA DOS BENS 

 
17.1 A retirada dos bens está condicionada à apresentação da Nota de Venda emitida pela Leiloeira, 

após a comprovação do pagamento total do lote e, se for o caso, do comprovante de quitação de 
débitos acumulados.  

 
17.2 A Nota de Venda será sempre emitida em nome do arrematante e deverá ser retirada pelo 

próprio ou por seu procurador legal, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a data do 
pagamento total do lote, no escritório da Leiloeira. Esta também poderá ser enviada ao 
arrematante via Sedex, mediante pagamento do custo à Leiloeira no valor de R$ 30,00, devendo 
o arrematante, neste caso, enviar uma solicitação formal a mesma. 

 
17.3 Com a emissão da nota de venda, todos os direitos e obrigações pertinentes ao bem serão 

atribuídos ao adquirente. 
 

 
17.4 Os bens alienados serão obrigatoriamente retirados entre os dias 18/08/2014 a 29/08/2014 pelos 

arrematantes vencedores ou por seus procuradores legais, mediante agendamento com os 
responsáveis pelos bens. 
 

17.5 Caso os bens não sejam retirados no prazo, o arrematante receberá notificação, com prazo de 3 
(três) dias para resposta, e após este prazo perderá o direito aos bens adquiridos, assim como 
os pagamentos já efetuados. 

 
17.6 Os bens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao 

adquirente reclamações nem desistências posteriores.  
 
 
18 RECEBIMENTO DO OBJETO ARREMATADO 

 
18.1 A remoção e o transporte dos materiais e equipamentos arrematados, até o estabelecimento de 

destino, são de responsabilidade do arrematante. 
 

18.2 O arrematante deverá providenciar a documentação necessária à remoção e ao transporte dos 
bens, observando as normas do Fisco Estadual pertinentes e levando em consideração o fato de 
que o Banco do Brasil S.A. não é contribuinte do ICMS. 

 
18.3 Correrão por conta dos ARREMATANTES: 

 
18.3.1 todos os impostos, taxas ou quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre a 

venda dos bens; 
 

18.3.2 as despesas com frete e quaisquer outras necessárias à retirada do material das 
dependências do Banco, bem como as despesas referentes à transmissão da 
propriedade dos bens. 

 
18.4 A recusa injustificada do arrematante vencedor em pagar e/ou retirar o(s) bem(s) dentro do 

prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, 
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reservando-se o Banco do Brasil S.A. o direito de, independente de qualquer aviso ou 
notificação, realizar nova licitação ou convocar os licitantes remanescentes de cada lote 
específico, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas 
condições da proposta da primeira classificada, inclusive quanto ao preço. 

 
18.5 Os arrematantes remanescentes convocados na forma do subitem 14.4  do Edital que não 

concordarem em pagar e/ou retirar os bens, não estarão sujeitos às penalidades mencionadas 
no item 20  deste Edital. 
 
 

19 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
19.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidades, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública do Leilão 
– o qual será julgado em até 3 (três) dias úteis da data do seu recebimento – sob pena de decair 
do direito de impugnação. 
 

19.2 Os recursos contra as decisões referentes a este processo licitatório deverão ser formalizados e 
protocolados junto ao CENOP Logística São Paulo e seu encaminhamento se dará por 
intermédio da Comissão de Licitação. 
 

19.3 Dos atos da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
dia subsequente ao da publicação no Diário Oficial da União ou, se o recorrente estiver presente, 
do dia subsequente ao da reunião em que realizado o ato. 
 

19.4 Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao arrematante vencedor 
para, querendo impugná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
comunicação. 
 

19.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal. 
 
 
20 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1 As seguintes sanções poderão ser aplicadas aos licitantes, conforme o caso, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados ao Banco pelo infrator: 
 

20.1.1 suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o BANCO DO BRASIL S.A. e 
suas subsidiárias, por período não superior a 2 (dois) anos;  

 
20.1.2 declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

 
20.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 

 
20.3 A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato. 
 

20.4 No caso de aplicação de suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 

20.5 Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. 
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
 
20.6 A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) irregularidades que acarretem prejuízo ao Banco, ensejando a frustração da licitação; 
c) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução do contrato; 
d) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

Banco; 
e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

 
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
 
20.7 A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda quando constatada a 

má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Banco, evidência de atuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao Banco ou aplicações 
sucessivas de outras penalidades. 

 
 
21 DESISTÊNCIA 
 
21.1 O ARREMATANTE vencedor será considerado desistente se: 
 

21.1.1 não efetuar os pagamentos nos prazos e forma definida neste Edital; 
 

21.1.2 não satisfizer as condições previstas neste Edital para formalização da venda; 
 

21.1.3 manifestar-se expressamente nesse sentido, por meio do Termo de Desistência – (Anexo 
05), a ser entregue até 01 (um) dia antes do início do prazo estipulado para a retirada dos 
bens, conforme  item 17.4 desse Edital.  

 
 
22 MULTA 
 
22.1 Caracterizada a desistência nos termos do item 21, o ARREMATANTE vencedor perde em favor 

do BANCO, a título de multa, o valor equivalente à garantia da contratação (5%) referente ao 
sinal, sem prejuízo à cobrança adicional da comissão da Leiloeira (e a critério dela) de 5%, nos 
termos do art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32. 

 
 

23 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1 A critério do Banco, os bens loteados poderão ser reunidos, desdobrados ou retirados. 

 
23.2 O Banco do Brasil S.A. reserva-se o direito de, presentes razões de ordem administrativa, 

comercial ou operacional, revogar ou anular esta licitação, total ou parcialmente, em nome do 
interesse público, em qualquer fase, com a devolução de todos os pagamentos realizados a 
título de sinal ou do complemento, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos 
arrematantes, em qualquer das hipóteses, o direito à atualização monetária, indenização, 
ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 
 

23.3 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
responder, por escrito, no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação. 
Todas as comunicações deverão ser feitas por escrito. 
 

23.4 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação. 
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23.5 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal do Banco do Brasil S.A., 
subsequente às ora fixadas. 
 

23.6 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia 
autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá 
ser feita, ainda, mediante cotejo com o original pelos membros da Comissão de Licitação. 
 

23.7 Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas que comprometam a sua 
autenticidade. 
 

23.8 Em nenhuma hipótese, o Banco se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de 
operacionalização do equipamento de fax, telefone ou computador etc. de quaisquer dos 
interessados/licitantes. 
 

23.9 Informações complementares poderão ser obtidas no escritório da Leiloeira situado na Avenida 
Dom Pedro II, 620, 20º andar, Bairro Jardim, Santo André/SP, telefone (11) 4425-2905 – (11) 
4425-5925, e-mail bb@liderleiloes.com.br, ou no Banco do Brasil S.A. / CENOP Logística São 
Paulo sito à Rua Líbero Badaró, 318, 10º andar, Centro, São Paulo – SP, telefone: (11) 3534-
6503 ramais 4012 / 6690, e-mail: cenoplogisticasp@bb.com.br. 

 
23.10 Fica eleito o foro desta Cidade para dirimir quaisquer questões judiciais decorrentes deste Edital. 
 
 
 
 

São Paulo, 11 de julho de 2014. 
 
 
 

Marco Antonio de Freitas 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO 01 
 
 
 

1. Disposições Gerais 
 
 

 
O período de visitação dos bens será de 21/07/2014 a 05/08//2014, exceto aos sábados, domingos e 
feriados. A visita deve ser agendada por telefone diretamente com o responsável nos telefones 
informados na relação abaixo. 
 
Além dos dados constantes na descrição dos bens, esclarecemos que eventuais débitos, taxas, 
impostos e multas existentes deverão ser apurados pelos interessados e liquidados/providenciados pelo 
arrematante, eximindo-se o Banco de quaisquer ônus/providências para regularização.  
 
Importante:  Informamos que todos os bens abaixo relacionados estão à venda no estado de 
conservação e/ou funcionalidade que se encontram, não cabendo, portanto, reclamações posteriores.  
 
 
 

 

LOTE DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
LANCE 
MÍNIMO 

R$ 

01 

 
Aproximadamente 3 amarradoras de célula, 5 
aparelhos de CD/DVD, 23 aparelhos de TV, 19 
aparelhos de vídeo cassete, 1 aspirador de pó, 1 
balança manual, 17 bebedouros, 3 cafeteiras, 3 
centrais telefônicas, 65 cestinhos de lixo, 24 cftv’s, 
7 cilindros, 1 contadora de cédulas, 8 contadoras 
de moedas, 1 fogão elétrico, 2 fornos elétricos, 5 
fornos de micro-ondas, 18 fragmentadoras de 
papel, 2 frigobares, 4 geladeiras, 4 grampeadores, 
1 inalador 1 leitora de microficha, 4 luminárias, 21 
luzes de emergência, 5 perfuradores de papel, 2 
relógios de parede, 1 relógio de ponto, 3 
retroprojetores, 4 suportes de micro-ondas, 2 
termômetros, 20 ventiladores e 1 vídeo cassete / 
inservíveis.   

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
500,00 

02 Sucata de informática / inservíveis.   
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

100,00 

03 

Aproximadamente 16 armários altos, 29 armários 
baixos, 1 balcão, 1 banqueta de madeira, 30 
gavetas diversas, 2 gaveteiros volantes, 38 mesas 
e mobiliários desmontados / no estado em que se 
encontram.  

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
800,00 

04 Aproximadamente 341 cadeiras / no estado em 
que se encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
1.700,00 

05 

Aproximadamente 24 armários altos, 29 armários 
baixos, 1 cavalete, 14 gaveteiros volantes, 24 
mesas e mobiliários desmontados / no estado em 
que se encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
600,00 
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06 
Aproximadamente 31 arquivos de aço, 1 guarda-
volumes,  e 1 rack / no estado em que se 
encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
200,00 

07 

Aproximadamente 12 armários altos, 18 armários 
baixos, 1 armário de impressora, 10 bancadas, 
ferragens (para mesa), 3 gaveteiros volantes, 1 
guichê de caixa, 38 mesas e mobiliários 
desmontados / no estado em que se encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
800,00 

08 Aproximadamente 223 cadeiras e 4 sofás / no 
estado em que se encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
1.100,00 

09 Sucata de informática / inservíveis. 
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

100,00 

10 Aproximadamente 262 cadeiras e 6 sofás / no 
estado em que se encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
1.300,00 

11 Aproximadamente 36 notebooks, 2 filmadoras, 4 
câmeras fotográficas, 2 pendrives / inservíveis. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
300,00 

12 Sucata / inservíveis. 
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

500,00 

13 
Aproximadamente 9 bancos de bateria, 1 
distribuidor geral, 38 estabilizadores, 70 nobreaks 
e 24 transformadores / inservíveis. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
 

800,00 

14 
Aproximadamente 15 aparelhos de fax, 18 
calculadoras, 12 contadoras de cédulas, e 4 
máquinas de escrever / inservíveis 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
100,00 

15 Vidros diversos. 
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

80,00 

16 

Aproximadamente 7 armários altos, 14 armários 
baixos, 2 banquetas de madeira, 234 gaveteiros 
volantes, 3 guichês de caixa, 26 mesas e 
mobiliários desmontados.  

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
800,00 

17 Sucata de ar condicionado / inservíveis. 
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

1.000,00 

18 Aproximadamente 33 arquivos de aço e 4 racks / 
no estado em que se encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
200,00 

19 Aproximadamente 282 cadeiras e 1 sofá / no 
estado em que se encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
1.400,00 

20 Aproximadamente 2445 carcaças de tonners. 
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

200,00 
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21 Aproximadamente 331 cadeiras / no estado em 
que se encontram. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
1.600,00 

22 Aproximadamente 187 CPU’s e 50 monitores tubo 
/ inservíveis. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
500,00 

23 Aproximadamente 198 CPU’s e 50 monitores tubo 
/ inservíveis. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
600,00 

24 Aproximadamente 172 CPU’s e 48 monitores tubo 
/ inservíveis. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
500,00 

25 Aproximadamente 158 CPU’s e 50 monitores tubo 
/ inservíveis. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
500,00 

26 Aproximadamente 182 CPU’s e 48 monitores tubo 
/ inservíveis. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
500,00 

27 Aproximadamente 190 CPU’s e 50 monitores tubo 
/ inservíveis. 

Rodovia Raposo Tavares, KM 
104, Sorocaba – SP 

Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 
600,00 

28 Aproximadamente 300 Paletes. 
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

300,00 

29 Aproximadamente 313 Paletes. 
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

300,00 

30 Aproximadamente 2370 carcaças de tonners. 
Rodovia Raposo Tavares, KM 

104, Sorocaba – SP 
Tel: (15) 3222-0943 / 6463 / 7145 

200,00 

31 

Veículo GM Opala Diplomata, gasolina, ano de 
fabricação 1986 e modelo 1987. Cor bege. Placa 
BJB-0466 / Mogi das Cruzes, RENAVAM 
352046180. CHASSI 9BG5VP69DGB123437. 
CNPJ proprietário 00.000.000/0294-16. Veículo 
SEM CHAVES. 
 

Eventuais débitos, taxas, impostos existentes e 
multas, deverão ser apurados pelos interessados e 
liquidados / providenciados pelo arrematante, 
eximindo-se o Banco de quaisquer ônus / 
providências para regularização. 

Depósito SP. 
Rua Bernardo Wrona, 17, Bairro 

do Limão, São Paulo, SP. 
Tel: (11) 3858-0634 

3.000,00 
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ANEXO 02 

 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA - BENS MÓVEIS  

 
 

AO BANCO DO BRASIL S. A.  
 
 
LEILÂO OFICIAL Nº 2014/0076-V (7421) DATA: 07/08/20 14 
 
AQUISIÇÃO DE: 
(discriminar os bens de acordo com o objeto descrito no instrumento convocatório) 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 
- Nome ou Razão Social: ___________________________________________________ 
 
- CPF ou CNPJ: __________________________________________________________ 
 
- Endereço: ______________________________________________________________ 
 
- Telefone / Fax (com DDD): ________________________________________________ 
 
- E-mail: _________________________________________________________________ 
 
 
 
2. VALOR PROPOSTO :  
 
À VISTA: R$.......................... (.....................................................................................................) 
 
 
 
 
3 – DECLARAÇÃO 
 
 
Declaro conhecer as condições as quais devo satisfazer para realização do negócio e que me submeto a 
todas as condições constantes do Edital do Leilão Oficial 2014/0076-V (7421) . Declaro, ainda, que 
tenho conhecimento do estado físico em que se encontra o bem. Esta proposta terá validade de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta data. 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, _____ de ______________ de 2014. 
 
 
 
 

____________________________________ 
ASSINATURA DO PROPONENTE 



=================================================================================================== 
LEILÃO OFICIAL Nº. 2014/0076-V (7421) – CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO – SP 

=================================================================================================== 

17 

 
ANEXO 03 

 
 

MINUTA DE PROCURAÇÃO 
 
 
 
 
 

 
OUTORGANTE:  
 
 
OUTORGADO:  ... (nome, CPF, endereço, qualificação etc.). 
 
 
PODERES: representar o outorgante perante o Banco do Brasil S.A., para oferta de lance prévio na 
forma editalícia e/ou nas sessões da licitação - Leilão Oficial n.º 2014/0076-V(7421) , que se realizará 
no dia 07/08/2014, na Avenida Dom Pedro II, 620, Auditório, Bairro Jardim, Santo André/SP, podendo 
retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas da licitação, assinar 
as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito 
de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 
 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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ANEXO 04 

 
 

FORMULÁRIO PARA OFERTA DE LANCE PRÉVIO  
 
 

Na forma da legislação vigente, manifesto interesse em adquirir o bem abaixo caracterizado, pela oferta 
aqui proposta, e, para tanto, autorizo a Leiloeira a apresentar o lance adiante descrito no Leilão abaixo 
indicado, segundo a ordem crescente de valor em relação a outros eventuais lances prévios. Caso seja 
o lance declarado vencedor, obrigo-me em caráter irrevogável e irretratável a cumprir todas as regras 
constantes do edital e as obrigações advindas do presente lance. Estou ciente, ainda, do pagamento 
relativo à comissão da Leiloeira.  
 
 
 
DADOS DO LEILÃO  

Leilão nº Data do Leilão: Lote nº 

Bem 
(descrição) 
 

  
IDENTIFICAÇAO DO 
PROPONENTE 

       

Nome 

Endereço 

CPF/CNPJ fone/fax e-mail 

Identidade/Inscrição Estadual  celular  
 

 
 

LANCE PRÉVIO         
 

VENDA SOMENTE À VISTA  
VALOR DO LANCE R$ 

 
VALOR POR EXTENSO  

 
 

 
 

ASSINATURA DO OFERTANTE      

    
Os campos sombreados são de preenchimento obrigatório por parte do ofertante. 
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ANEXO 05 

 
Termo de Desistência  

 
 
Eu, ___________________________________________________________, tendo participado do 

Leilão Oficial 2014/0076-V(7421) , para aquisição do bem referente ao lote ______, venho tornar pública 

minha desistência da referida aquisição. 

 

Esta desistência tem caráter definitivo, nada tendo o desistente a reclamar com referência à licitação 

supramencionada ou com relação ao objeto do presente termo. 

 

Declaro estar ciente de que a presente desistência importa no pagamento da multa prevista no Edital de 

Licitação. 

 

 

______________________________________________________________ 

Local/Data 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Proponente 

 

Nome: ________________________________________________________ 

 

CPF: _________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura de Representante do BANCO , sob carimbo. 

 
 


