
                                                                                  

   EDITAL DE LEILÃO CRCRS N.º 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 62/2021

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criado pelo Decreto-Lei n.º 9.295/46, com
sede na Rua Gutemberg n.º 151 – 11º, 13º e 14º Andares, Bairro Petrópolis, na cidade de
Porto  Alegre-RS,  torna  público  a  todos  os  interessados,  a  realização  de  licitação,  na
modalidade Leilão, do tipo Maior Lance, o qual será conduzido pelo Leiloeiro Oficial, Sr. Luiz
Fernando Moraes da Cruz, matriculado na Junta Comercial,  Industrial e Serviços do Rio
Grande  do  Sul  –  JUCISRS,  sob  o  n.º  185/2003,  para  a  alienação  de  bens  móveis
inservíveis, integrantes do patrimônio do CRCRS, especificados no Anexo I, mediante as
condições  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  em  atendimento  às  disposições
constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto n.º
21.981, de 19 de outubro de 1932, Decreto n.º 9.373, de 11 de maio de 2018, e demais
instrumentos legais que regem a matéria.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui  objeto  do  presente  leilão  a  alienação  de bens  móveis, classificados
genericamente  como  inservíveis  para  o  serviço  público,  de  propriedade  do  Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que se encontram relacionados por lotes,
no Anexo I deste edital.

1.2. Os bens móveis serão alienados no estado de conservação que se encontram, sendo
exclusiva  atribuição do arrematante verificar  o estado de conservação dos bens e suas
especificações,  sendo  assim,  a  visitação  dos  bens  torna-se  essencial,  não  cabendo
reclamações posteriores à realização do leilão.

1.3.  Não  será  de  responsabilidade  do  CRCRS  nem  do  Leiloeiro,  quaisquer  reparos,
consertos ou mesmo providências para retirada e/ou transporte dos bens arrematados.

1.4. Os  bens móveis serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se
encontram  e  não  serão  aceitas  reclamações  posteriores  à  arrematação,  inclusive  com
relação  a  eventuais  defeitos  ou  vícios  ocultos,  e  nem  desistências,  tendo  em  vista  a
faculdade  conferida  ao  arrematante  de  vistoriar  o  bem,  conforme  item  3  deste  Edital,
isentando o CRCRS e o Leiloeiro de quaisquer responsabilidades.

2. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, DATA E HORÁRIO

2.1. O leilão será realizado em ambiente virtual, no sítio eletrônico do Leiloeiro, no endereço:
http://www.santamarialeiloes.com.br

2.2. DATA: 31 de março de 2022.

2.3. HORÁRIO: às 14 horas.
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3. DA VISTORIA

3.1. Os bens móveis, que compõe o objeto desta licitação, poderão ser vistoriados a partir
do dia da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista do leilão,
nos seguintes horários: das 9h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Baronesa do Gravataí, n.º
471, bairro Cidade Baixa, na cidade de Porto Alegre/RS, não cabendo qualquer reclamação
posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.

3.2.  A  visitação  pública  deverá  ser  agendada  previamente,  através  do  telefone  51-
3254.9400 ou através do endereço eletrônico comlic@crcrs.org.br,  sendo limitado o número
de visitas diárias, a critério do CRCRS, a fim de que se mantenha o distanciamento social
mínimo, em virtude da pandemia da Covid-19.

3.3. Para  a  vistoria,  o  licitante  ou  o  seu  representante,  deverá  estar  devidamente
identificado, apresentando o seu documento de identidade.

3.4.  Em  virtude  da  pandemia  da  Covid-19,  será  obrigatória  a  adoção  dos  seguintes
procedimentos,  pelo  interessado,  no  momento  da  visita  de  vistoria,  como  medida  de
precaução, com a finalidade de evitar a propagação do novo Coronavirus:

3.4.1. Utilização de máscara (cobrindo o nariz e a boca), não sendo permitida sua
retirada durante a visitação.

3.4.2. Utilização  de  álcool  em  gel  70%  para  a  higienização  das  mãos,  a  ser
fornecido pelo CRCRS.

3.4.3. A visitação será de apenas um interessado por vez, limitada a 20 minutos de
duração, devendo ser respeitada a ordem de acesso ao local da visitação.

3.5. Não  serão  aceitas  reclamações  posteriores  à  arrematação,  bem  como  não  serão
aceitas desistências.

3.6. É permitido, exclusivamente, a avaliação visual dos bens, em seus locais de exposição,
sendo vedados o seu manuseio, experimentação, etc.

4. DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CONDIÇÕES DOS BENS

4.1. Os bens serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram,
não cabendo,  ao  Leiloeiro,  nem ao  CRCRS,  qualquer  responsabilidade  posterior,  como
concessão  de  abatimento  no  preço  em  decorrência  de  suas  qualidades  intrínsecas  ou
extrínsecas, ou mesmo por conta de vícios redibitórios, consertos, reparos, reposição de
peças com defeitos ou ausentes, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou reclamações
judiciais e/ou extrajudiciais.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO

5.1. Poderão participar do Leilão, as Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas que satisfaçam
as condições estabelecidas no presente Edital.
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5.2. É vedada a participação no leilão, de conselheiros, delegados, membros de comissões
e funcionários do CRCRS, que não poderão participar, direta ou indiretamente, na aquisição
dos bens objeto do presente leilão.

6. DA HABILITAÇÃO DO PARTICIPANTE

6.1.  A participação no leilão dar-se-á,  exclusivamente, através de lances on-line,  no site
www.santamarialeiloes.com.br.

6.2. Os interessados deverão cadastrar-se previamente e solicitar a habilitação específica
para o referido leilão, até 24 horas antes do início da sessão pública.

6.3. A liberação do cadastro para a participação no leilão, somente será efetivada após a
leitura  e  aceite  do  Contrato  e  Termo de Adesão  e  Participação  em Leilão  Eletrônico  e
apresentação da seguinte documentação, a ser digitalizada e juntada no próprio cadastro ou
enviada via e-mail, para o endereço eletrônico atendimento@santamarialeiloes.com.br:

6.3.1. Pessoas Físicas:

6.3.1.1. Documento de Identidade oficial, com foto.

6.3.1.2. Cadastro de Pessoa Física – CPF.

6.3.1.3. Comprovante de Endereço.

6.3.2. Pessoas Jurídicas:

6.3.2.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

6.3.2.2.  No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada-EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor,  devidamente  registrado na Junta  Comercial  da  respectiva  sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

6.3.2.3.  Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com  averbação  no  Registro  onde  tem  sede  a  matriz,  no  caso  de  ser  o
participante sucursal, filial ou agência.

6.3.2.4.  No  caso  de  sociedade  simples:  inscrição  do  ato  constitutivo  no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores.

6.3.2.5. Decreto de autorização,  em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País.

6.3.2.6. Os  documentos  acima  deverão  estar  em  vigor,  devidamente
registrados,  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da  consolidação
respectiva.
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6.4. Em se tratando de procurador, procuração por instrumento público ou particular, na qual
constem  poderes  específicos  para  praticar  todos  os  atos  pertinentes  ao  certame,
acompanhada dos correspondentes documentos do outorgante e dos documentos pessoais
do outorgado.

6.5.  Os  interessados  declaram  ter  pleno  conhecimento  e  aceitação  das  condições
estabelecidas  neste Edital  e  na  legislação  reguladora  da  matéria,  especialmente  das
disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº. 9.373, de 11 de
maio de 2018 e do Decreto Federal 21.981, de 19 de outubro de 1932.

6.6. Não poderão participar do Leilão,  oferecendo lances,  os menores de 18 anos,  não
emancipados.

6.7. Após a análise dos documentos, será concluída a liberação do cadastro.

6.8.  A Santa  Maria  Leilões  efetuará  as  avaliações  para  a  aprovação  dos  cadastros
solicitados,  a  seu exclusivo  critério  e  parâmetros,  e  caberá  a  Santa  Maria  Leilões  e/ou
Comitente Vendedor a decisão de aprovação ou não para acesso ao leilão, sem que isto
implique em direito algum ao solicitante do cadastro.

7. DOS LANCES

7.1. A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante de todas as normas e
condições estabelecidas neste Edital.

7.2. Os lances deverão ser iguais ou superiores aos valores da avaliação estabelecido nos
lotes do Anexo I, considerando vencedor o licitante que oferecer maior lance, por lote.

7.3.  O Leiloeiro, a fim de racionalizar os trabalhos, poderá estabelecer diferença mínima
para sucessão dos lances.

7.4.  Os  lances  efetuados  são  irretratáveis  e,  se  vencedores,  geram  uma  obrigação
contratual, na forma de promessa de compra, a qual deverá ser paga, à vista, sob pena de
cancelamento da venda, perda dos valores pagos e oferecimento do lote a outro licitante
interessado, sem prejuízo de punição do arrematante faltoso em 10% (dez por cento) do
valor da arrematação.

7.5.  Os lances somente poderão ser ofertados através do Portal Santa Maria Leilões, por
meio de lances on-line, a partir da data em que o leilão estiver disponibilizado no portal, com
a informação, “ABERTO PARA LANCES”, caracterizados como lances prévios, desde que
devidamente habilitado o participante.

7.6. Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O Usuário é responsável por todas
as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou
cancelados em nenhuma hipótese.

7.7. O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo lote, prevalecendo sempre
o maior lance ofertado.
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7.8. O  envio  de  lances  on-line  se  dará  única  e  exclusivamente  através  do  site
www.santamarialeiloes.com.br,  pelos  usuários  cadastrados  e  com  habilitação  específica
para o referido leilão, por meio de seu “Login” e “Senha”, cadastrados no portal Santa Maria
Leilões, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido. O incremento mínimo
será definido pelo Leiloeiro dentro do sistema, quando o leilão estiver disponibilizado para
lances.

7.9.  O  comitente  e  o  portal  Santa  Maria  Leilões,  não  se  responsabilizam  pelo  não
recebimento de ofertas on-line.

7.10. Os lances on-line serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no
ato da emissão pelo participante.

7.11. Em caso de ocorrências como, queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha
telefônica ou outras ocorrências, sejam quais forem os motivos, ocasionadas por eventos
naturais  ou  impossibilidades  técnicas,  imprevisões  e  intempéries,  não  sendo  cabível
qualquer reclamação a respeito.

7.12. Cada lote será vendido àquele que ofertar o maior lance.

8. DAS CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO

8.1. Os bens serão vendidos À VISTA, considerando-se arrematante o licitante que oferecer
o  maior  lance,  igual  ou  superior  ao  valor  da  avaliação  do  lote,  desde  que  o  CRCRS,
adjudique a proposta ofertada.

8.2. A arrematação e nota de venda se darão somente:

8.2.1.  Para os arrematantes, em nome do USUÁRIO cadastrado e habilitado no
portal  Santa  Maria  Leilões,  não  havendo  a  possibilidade  de  transferência  do
arremate ou compra em nome de terceiro.

9. DA ADJUDICAÇÃO

9.1.  Ao participante que ofertar o MAIOR LANCE, por lote, será adjudicado o respectivo
bem, constante do Anexo I deste edital, desde que já satisfeitas as condições, no ato do
Leilão.

10. DO PAGAMENTO DAS ARREMATAÇÕES

10.1. O valor do lance deverá ser pago pelo arrematante, da seguinte forma:

10.1.1. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá o prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar do recebimento do comunicado confirmando a sua arrematação,
através  de  e-mail  enviado  pelo  portal  Santa  Maria  Leilões,  para  efetuar  o
pagamento  da  totalidade  do  preço,  através  de  depósito  bancário,  devidamente
identificado,  em conta  nominal  do CRCRS,  bem como o  valor  da  comissão do
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Leiloeiro,  no  valor  de  5% sobre  o  valor  da  arrematação,  em conta  nominal  do
Leiloeiro.

10.1.2. Os  dados  para  depósito  serão  enviados  para  o  e-mail  cadastrado  no
sistema Santa Maria Leilões.

10.1.3. Caso  não  haja  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas,  no  prazo
estabelecido, estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de
perdas e danos.

10.1.4. Após o pagamento, o arrematante deve enviar o comprovante para o e-mail
atendimento@santamarialeiloes.com.br.

10.1.5.  A nota de venda será enviada por meio eletrônico ao arrematante,  após
comprovação  do  pagamento,  sendo  a  via  original  posteriormente  enviada  pelo
correio.

10.2. O  pagamento  deverá  ser  realizado  à  vista  (parcela  única),  em  moeda  corrente
nacional, através de crédito bancário, conforme prazo estipulado no subitem 10.1.1, a ser
depositado na conta-corrente do CRCRS, conforme definido no subitem 10.1.2.

10.3. A comissão do Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor,
a ser  pago pelo arrematante, à vista,  conforme prazo estipulado no subitem 10.1.1, cujo
crédito deverá ser depositado na conta-corrente do Leiloeiro, conforme definido no subitem
10.1.2.

10.4.  A quitação  do  lote  será  efetivada após  a  confirmação  do  pagamento  do  total  da
arrematação e seus acréscimos,

10.5. Caso  o  arrematante  não  realize  o  pagamento  no  prazo  marcado,  poderão  ser
convocados, sucessivamente e na ordem de classificação, os interessados remanescentes,
procedendo-se nos termos do art. 64, § 2º, da Lei n.º 8.666/93.

10.6. O disposto no subitem anterior não afasta a possibilidade do Leiloeiro ou do CRCRS
de se valer da prerrogativa legal do artigo 39 do Decreto 21.981/32, bem como aquele do
estabelecido no artigo 40 do mesmo Diploma.

10.7. Antes da retirada do lote, o CRCRS, desde que em decorrência de fato superveniente
devidamente justificado, poderá revogar 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.

11. DA ENTREGA DOS BENS ARREMATADOS

11.1.  A entrega  dos  bens  arrematados  será  efetuada  pelo  CRCRS,  somente  após  a
confirmação do pagamento, ocasião em que o Leiloeiro emitirá uma nota de venda em nome
do adquirente, autorizando-o a retirar o bem arrematado.
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11.2. É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender, ou de qualquer forma negociar o(s)
lote(s) que houver arrematado, antes do pagamento e emissão da(s) nota(s) de venda. Não
haverá, em hipótese alguma, substituição dessas notas.

11.3. Documentação para entrega dos Lotes:

11.3.1. Pessoa Física:

11.3.1.1. Cópia  da  Carteira  de  Identidade,  mediante  apresentação  da
original.

11.3.1.2. Cópia do CPF, mediante apresentação da original, se não constar
na Carteira de Identidade, ou comprovante da situação cadastral no CPF
obtido no site da Receita Federal do Brasil.

11.3.1.3. Cópia da Fatura de leilão, mediante apresentação da original.

11.3.2. Pessoa Jurídica:

11.3.2.1. Cópia  simples,  mediante  apresentação  do  original,  ou  Cópia
autenticada  do  registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  ou
Contrato  Social  e  alterações  onde  conste(m)  a(s)  pessoa(s)
responsável(is) pela administração da empresa.

11.3.2.2. Cópia do Documento de Identificação do representante legal da
empresa, com foto.

11.3.2.3. Cópia da Fatura de leilão, mediante apresentação da original.

11.3.3. O arrematante que não puder comparecer pessoalmente poderá nomear um
procurador, que deverá deixar o original da procuração, com reconhecimento de
firma em Tabelionato,  por  autenticidade,  e  apresentar  o  original  da  Carteira  de
Identidade,  devendo,  nesse  caso,  ser  entregue também a cópia  da carteira  de
identidade do outorgado.

12. DA FORMA, PRAZO, DIAS E HORÁRIO PARA RETIRADA DOS LOTES

12.1.  Caberá  aos  arrematantes  a  retirada  dos  lotes  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,
contados da emissão da Nota da Venda.

12.2.  A retirada  dos  lotes  arrematados  poderá  ser  feita  de  segunda-feira  a  sexta-feira,
exceto feriados, das 9 horas às 17 horas.

12.3.  O  transporte  dos  bens  arrematados, assim  como  as  despesas  com  a  retirada,
carregamento, seguro, correrão por ordem, conta e risco do comprador.
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13. DA ATA DO LEILÃO

13.1. Encerrado o Leilão,  será lavrada ao final  da reunião,  ata circunstanciada,  na qual
constarão os bens arrematados, bem como a correspondente identificação dos licitantes e
do(s)  arrematante(s),  e  os  trabalhos  desenvolvidos  na  licitação,  em  especial,  os  fatos
relevantes.

14. DAS SANÇÕES

14.1.  O  não  pagamento  do  preço  ou  a  não  retirada  do  bem  arrematado,  no  prazo
estabelecido no presente Edital, sujeitará o licitante às seguintes penalidades, com fulcro
nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

14.1.1. Multa  compensatória  de  10%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  lance
oferecido  no  caso  de  não  pagamento  do  preço  e  perda  do  direito  ao  lote
arrematado.

14.1.2. Multa moratória calculada à razão de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento)  ao  dia,  limitado  a  30  (trinta)  dias,  em  razão  da  não  retirada  do  bem
arrematado, no prazo previsto no subitem 12.1 deste Edital, e perda do direito ao
lote arrematado após o trigésimo dia de atraso.

14.1.3. Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.

14.1.4.  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, a qual será concedida sempre que o licitante ressarcir à Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.

14.2. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3.  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n.º 9.784, de 1999.

15. DA IMPUGNAÇÃO

15.1. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o presente Edital, por irregularidade
na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à Comissão de Licitação do CRCRS,
até 05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para o leilão, conforme previsto no § 1.º do
Artigo 41 da Lei n.º 8.666/93.

15.2. Decairá do direito de impugnar  os termos deste edital  perante a Administração,  o
licitante que não fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do leilão ou, tendo-o
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aceito, sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.

15.3.  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

15.4.  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
comlic@crcrs.org.br,  ou por  petição protocolada na sede do CRCRS,  localizada na Rua
Gutemberg, n.º 151 - 11.º Andar, Bairro Petrópolis, em Porto Alegre-RS.

16. DO RECURSO

16.1. Dos atos e decisões do Leiloeiro relativas à presente licitação, caberão os recursos de
que trata o art. 109 e seus parágrafos da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, no modo
e prazo estipulados no citado dispositivo legal.

16.2. O licitante poderá apresentar recurso ao Leiloeiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar  da  intimação  do  ato  ou  lavratura  da  ata,  nos  casos  de  julgamento  das
propostas/lances, anulação ou revogação deste Leilão.

16.3.  Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação do CRCRS, deverão ser
protocolados na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, no
horário das 9 horas às 17 horas, localizada na Rua Gutemberg, n.º 151 - 11.º Andar, Bairro
Petrópolis, em Porto Alegre-RS, ou ainda, ser escaneado e assinado digitalmente, mediante
certificado  digital  autorizado  por  autoridade  certificadora,  e  enviadas  para  o  endereço
eletrônico comlic@crcrs.org.br.

16.4. Interposto o recurso será comunicado por publicação do Diário Oficial da União para
que demais licitantes possam, se houver interesse, impugnar em igual prazo. Findo esse
período, o Leiloeiro poderá no prazo de 05 (cinco) dias úteis reconsiderar a sua decisão, ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à Comissão de Licitação do CRCRS.

16.5. Não serão conhecidos os recursos cujas petições tenham sido apresentadas fora do
prazo  e/ou  subscrita  por  representante  não  habilitado  legalmente  no  processo  para
responder  pelo  licitante,  com  procuração,  por  instrumento,  público  ou  particular,  com
finalidade específica e firma reconhecida. 

16.6. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
fazer  uma  reconsideração  total  ou  parcial  das  decisões  do  Leiloeiro,  deverão  ser
apresentados, exclusivamente, por escrito, anexando-se ao recurso próprio.

16.7. O  recurso  interposto  deverá  ser  comunicado  ao  Leiloeiro,  logo  após  ter  sido
ingressado no protocolo do CRCRS ou recebido através de correspondência eletrônica.

16.8. Para efeito do disposto no § 5.º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos deste
leilão com vista franqueada aos interessados.
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17. DA REVOGAÇÃO

17.1.  O CRCRS poderá, no interesse público, revogar este Leilão, parcial ou totalmente,
devendo,  no  caso  de  ilegalidade,  anulá-lo,  no  todo,  ou  em  partes,  em  despacho
fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros.

17.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante o direito à restituição do valor pago,
se houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1.  A participação do Leilão é de conhecimento e aceitação por parte dos concorrentes,
das exigências e condições estabelecidas no presente Edital.

18.2. Os licitantes  não poderão alegar  desconhecimento  das condições  editalícias,  bem
como das  condições  em que  se  encontram os  bens  licitados,  uma vez  que  a  simples
participação pressupõe aceitação tácita das normas estabelecidas.

18.3. Em nenhuma hipótese será aceita desistência do adquirente do(s) lote(s) ou alegação
de desconhecimento das cláusulas deste Edital, para eximir-se de obrigações pelo mesmo
geradas.

18.4. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento,
prorrogando-os automaticamente para o primeiro dia útil  subsequente,  quando recair em
data que não haja expediente no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do
Sul.

18.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação do CRCRS e pelo
Leiloeiro.

18.6. O arrematante receberá o bem no estado de conservação e no local em que o mesmo
se  encontra,  correndo  por  sua  exclusiva  conta  as  despesas  com  taxas,  impostos,
transportes ou quaisquer outras que vierem a incidir sobre a transação.

18.7.  O CRCRS reserva seu direito  de  adiar,  suspender,  alterar  ou  revogar  o  presente
Leilão, no todo, ou em parte, inclusive retirar parte dos lotes postos à venda, sem que caiba
a  terceiros  indenizações  ou  reclamações  de  qualquer  espécie,  tão  pouco  geração  de
direitos.

18.8. O lance mínimo não poderá ser inferior ao valor da avaliação correspondente.

18.9. A simples oferta do lance implica  aceitação expressa,  pelo ofertante,  de todas  as
condições estabelecidas neste edital.

18.10. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados à Comissão de Licitação, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, através do e-
mail comlic@crcrs.org.br.
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18.11. O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  nos  seguintes  endereços  eletrônicos:
www.crcrs.org.br/licitacoes  e  wwwsantamarialeiloes.com.br,  e  também  poderão  ser  lidos
e/ou obtidos na sede do CRCRS, localizada na Rua Gutemberg, n.º 151 - 11.º Andar, Bairro
Petrópolis, em Porto Alegre-RS, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9 horas às 17
horas,  mesmo  endereço  e  período  no  qual  os  autos  do  processo  administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

19. DO FORO

19.1 Fica estabelecido o foro da Justiça Federal de Porto Alegre, como o único competente
para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas desta licitação, que não possam ser
dirimidas administrativamente.

20. DOS ANEXOS

20.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

20.1.1. Anexo I – Lista com a descrição dos lotes, contendo as especificações e os
valores mínimos de arrematação do mesmo.

20.1.2. Modelo da Declaração Exigida.

                    Porto Alegre, 15 de março de 2022.

                Márcio Schuch Silveira
                                                                        Presidente do CRCRS
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           ANEXO I 

                                                    ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES

LOTE 1.1

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COMPOSTO
POR MESAS DE ESCRITÓRIO (DIVERSOS
TAMANHOS E MODELOS), DIVISÓRIAS,

ARMÁRIOS DUAS PORTAS, BALCÕES BAIXO,
PORTAS CPU, GAVETEIROS E MESAS AUXILIARES,

TODOS NA COR OVO E/OU SIMILAR.
OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

 APROXIMADAMENTE
61 ITENS.

R$ 1.531,22

LOTE 1.2

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COMPOSTO
POR MESAS DE ESCRITÓRIO (DIVERSOS
TAMANHOS E MODELOS), DIVISÓRIAS,

ARMÁRIOS DUAS PORTAS, BALCÕES BAIXO,
PORTAS CPU, GAVETEIROS E MESAS AUXILIARES,

TODOS NA COR OVO E/OU SIMILAR.
OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

 APROXIMADAMENTE
54 ITENS.

R$ 1.355,50

LOTE 1.3

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COMPOSTO
POR MESAS DE ESCRITÓRIO (DIVERSOS
TAMANHOS E MODELOS), DIVISÓRIAS,

ARMÁRIOS DUAS PORTAS, BALCÕES BAIXO,
PORTAS CPU, GAVETEIROS E MESAS AUXILIARES,

TODOS NA COR OVO E/OU SIMILAR.
OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

 APROXIMADAMENTE
55 ITENS.

R$ 1.380,61

LOTE 1.4

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COMPOSTO
POR MESAS DE ESCRITÓRIO (DIVERSOS
TAMANHOS E MODELOS), DIVISÓRIAS,

ARMÁRIOS DUAS PORTAS, BALCÕES BAIXO,
PORTAS CPU, GAVETEIROS E MESAS AUXILIARES,

TODOS NA COR OVO E/OU SIMILAR.
OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

 APROXIMADAMENTE
51 ITENS.

R$ 1.280,21
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LOTE 1.5

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COMPOSTO
POR MESAS DE ESCRITÓRIO (DIVERSOS
TAMANHOS E MODELOS), DIVISÓRIAS,

ARMÁRIOS DUAS PORTAS, BALCÕES BAIXO,
PORTAS CPU, GAVETEIROS E MESAS AUXILIARES,

TODOS NA COR OVO E/OU SIMILAR.
OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

 APROXIMADAMENTE
64 ITENS.

R$ 1.606,53

LOTE 2.1

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COMPOSTO
POR MESAS DE ESCRITÓRIO (DIVERSOS

TAMANHOS E MODELOS) ARMÁRIOS, BALCÕES,
GAVETEIROS, DIVISÓRIAS, PÚLPITO, MESA

GOURMET, COFRE,  PORTA CPU, FICHÁRIO PARA
DISQUETE, QUADRO MURAL, QUADRO BRANCO,

BALCÃO EM “L”, TODOS EM DIVERSOS
TAMANHOS, MODELOS E MEDIDAS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. 

APROXIMADAMENTE
46 ITENS.

R$ 2.078,89

LOTE 2.2

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COMPOSTO
POR MESAS DE ESCRITÓRIO (DIVERSOS

TAMANHOS E MODELOS) ARMÁRIOS, BALCÕES,
GAVETEIROS, DIVISÓRIAS, PÚLPITO, MESA

GOURMET, COFRE,  PORTA CPU, FICHÁRIO PARA
DISQUETE, QUADRO MURAL, QUADRO BRANCO,

BALCÃO EM “L”, TODOS EM DIVERSOS
TAMANHOS, MODELOS E MEDIDAS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. 

APROXIMADAMENTE
49 ITENS.

R$ 2.213,82

LOTE 2.3

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COMPOSTO
POR MESAS DE ESCRITÓRIO (DIVERSOS

TAMANHOS E MODELOS) ARMÁRIOS, BALCÕES,
GAVETEIROS, DIVISÓRIAS, PÚLPITO, MESA

GOURMET, COFRE,  PORTA CPU, FICHÁRIO PARA
DISQUETE, QUADRO MURAL, QUADRO BRANCO,

BALCÃO EM “L”, TODOS EM DIVERSOS
TAMANHOS, MODELOS E MEDIDAS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. 

APROXIMADAMENTE
50 ITENS.

R$ 2.259,00

      Rua Gutemberg n.º 151 – 11º, 13º e 14º Andares – Bairro Petrópolis  – Porto Alegre-RS  – CEP 91310-010

       Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, n.º 170 – Loja 101- Porto Alegre-RS – CEP 90690-140 

      Telefone: (51)3254-9400 

      crcrs@crcrs.org.br  –   www.crcrs.org.br



                                                                                  

LOTE 3.1

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, EM DIVERSOS
TAMANHOS E MODELOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
23 ITENS.

R$ 671,83

LOTE 3.2

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR INICIAL

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, EM DIVERSOS
TAMANHOS E MODELOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
34 ITENS.

 R$ 993,14

LOTE 3.3

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR INICIAL

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, EM DIVERSOS
TAMANHOS E MODELOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
39 ITENS.

 R$ 1.139,19

LOTE 3.4

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR INICIAL

POLTRONAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, EM
DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
30 ITENS.

R$ 877,32

LOTE 3.5

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, EM
DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
43 ITENS.

R$ 1.256,03

LOTE 3.6

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, EM
DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
42 ITENS.

R$ 1.226,82
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LOTE 3.7

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONAS, CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E SOFÁS,
EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
103 ITENS.

R$ 3.008,63

LOTE 3.8

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, EM
DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
76 ITENS.

R$ 2.219,96

LOTE 4.1

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONA GIRATÓRIA MAGNA
OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

15 ITENS R$ 917,55

LOTE 4.2

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONA GIRATÓRIA MAGNA
OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

15 ITENS R$ 917,55

LOTE 5

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS BENS DE INFORMÁTICA COMPOSTO
POR NOBREAK, CASE PARA SWITCH, RACK
AÉREO, BANCO DE BATERIA, SOFTWARE,

IMPRESSORA, SCANNER, ANTENA WIRELESS,
TECLADO, MOUSE, ROTULADORA, MONITOR,

CPU, SERVIDOR, RUB, CONTROLADOR DE VIDEO,
UNIDADE DE BACKUP, PROJETOR MULTIMÍDIA,
NOTEBOOK, CONVERSOR DE MÍDIA,WEBCAM,
GAVETA TFT E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
320 ITENS.

 

 R$18.372,78
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LOTE 6

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSOS BENS ELETRÔNICOS COMPOSTO POR
TELEVISORES, APARELHOS DE SOM, APARELHOS

DE VIDEOCASSETE, APARELHOS DE DVD,
FILMADORA, CAIXAS DE SOM, APARELHOS DE

FAX, CALCULADORAS E APARELHOS
TELEFÔNICOS.

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. 

APROXIMADAMENTE 
50 ITENS.

R$ 757,09

LOTE 7.1

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONAS COM PRANCHA, PARA AUDITÓRIO
OBS: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

DESINSTALAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
58 ITENS. R$ 8.503,96

LOTE 7.2

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONAS COM PRANCHA, PARA AUDITÓRIO.
 OBS: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

 DESINSTALAÇÃO POR CONTA DO
ARREMATANTE.

58 ITENS. R$ 8.503,96

LOTE 7.3

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

POLTRONAS COM PRANCHA, PARA AUDITÓRIO.
 OBS: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

DESINSTALAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.
67 ITENS. R$ 9.823,54

LOTE 8

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

FOGÃO, GELADEIRA, MICRO-ONDAS,
BEBEDOURO (SUPORTE).

OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.
 12 ITENS. R$ 1.121,18
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LOTE 9

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR INICIAL

DIVERSOS MODELOS DE APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO E EVAPORADORAS

(ALGUNS SUCATA).
OBS: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

DESINSTALAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.

 APROXIMADAMENTE
87 ITENS.

 R$12.490,12

LOTE 10

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR INICIAL

DIVERSAS SUCATAS DE BENS MÓVEIS,
COMPOSTO POR CADEIRA, MESA, ARMÁRIO,

BALCÃO E AFINS.
OBS.: NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

APROXIMADAMENTE
200 ITENS.

R$ 500,00
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                                                                ANEXO II

MODELO DA DECLARAÇÃO EXIGIDA 

                        DECLARAÇÃO 

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  Leilão  nº
01/2022, ciência de que os bens serão vendidos no estado de conservação e nas condições
de funcionamento em que se encontram. 

Por meio deste instrumento, renunciamos, expressamente, à garantia
por vícios e defeitos ocultos porventura existentes nos bens leiloados, mesmo que o vício
torne a coisa imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua o valor. 

Renunciamos,  portanto,  à  garantia  por  vícios  redibitórios  e  às
correspondentes ações edilícias. 

Local e data.

Assinatura (representante legal) 
____________________________________ 
Nome do Arrematante: 

RG: 

CPF/CNPJ:
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