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EDITAL DE LEILÃO N. 01/2019 

 

Processo de n. 23074.022761/2019-72 
Tipo de licitação: Leilão 
Data: 31/08/2019 
Hora: 13 horas 
Local: Campus III – UFPB Bananeiras/PB. 
 
PREÂMBULO  
 

A Universidade Federal da Paraíba através da Comissão de 
Leilão, designada pela Portaria R/GR/Nº 425/2015 de 16/03/2015 torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará nos locais, datas e horários 
abaixo indicados, alienação, sob a modalidade de Leilão por intermédio do 
Leiloeiro Oficial CLEBER DA SILVA MELO, Leiloeiro Público Oficial matriculado 
na JUCEP com o n° 007 e com agência de leilões situada a BR 230, KM 37,4. 
SANTA RITA/PB, 38 bovinos e 11 suínos, que se encontram no Campus III, da 
UFPB de Bananeiras/PB, conforme em conformidade com as condições a seguir 
elencadas. Que será regida pela Lei nº 8.666/93, com suas alterações 
posteriores e condições no Processo Administrativo Nº 23074.037836/2016-77. 
Os interessados deverão se apresentar até às 13h00min, do dia 31 de agosto 
de 2019, no Campus III da UFPB, situado no Campus Universitário III, S/N - 
Cidade Universitária, Bananeiras - PB, 58220-000. Telefone:(83) 3367-1200 
Quaisquer dúvidas, pertinentes ao presente certame, poderão ser elucidadas no: 

a) Campus Universitário III, S/N - Cidade Universitária, Bananeiras - PB, 
58220-000. Telefone: (83) 3367-1200; 

b) Com o Leiloeiro Oficial, fones: 83 3045-9205/ 99844-4150, no endereço: 
BR 230, KM 37,5. SANTA RITA/PB, e-mail: cadastro@leiloespb.com.br 
ou através do site: www.leiloespb.com.br  

 
01 – OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto da presente licitação 11 suínos e 38 bovinos. Os animais se 
encontram no Campus Universitário III, S/N - Cidade Universitária, Bananeiras - 
PB, 58220-000. Telefone: (83) 3367-1200 
 
02 - DATA, HORÁRIO E LOCAL DA VISITAÇÃO 
 

mailto:cadastro@leiloespb.com.br
http://www.leiloespb.com.br/
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2.1. Os animais especificados no Anexo I, poderão ser vistoriados no Campus III 
da UFPB, situado no Campus Universitário III, S/N - Cidade Universitária, 
Bananeiras - PB, 58220-000 dia no dia 30 de agosto de 2019, no horário das 
08:00 as 12:00 e a tarde no horário das 14:00 as 17:00. 
 
2.2. Os responsáveis pela vistoria dos animais serão os servidores do quadro 
técnico da UFPB: para vistoria dos Bovinos o senhor Edson Bezerra, e para 
vistoria dos suínos o senhor Jair Batista, com quem poderão ser obtidas 
informações relativas aos animais, inclusive através do telefone (83) 3367-5550, 
nos dias úteis e no horário comercial. 
 
 
03 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar do Leilão toda pessoa jurídica e física. Sendo a pessoa 

física maior de idade ou emancipados na forma da Lei. 

3.2. Para participar do Leilão os interessados deverão realizar cadastro pelo site: 

www.leiloespb.com.br e aceitar as condições de participação constantes no site. 

3.3 – Os interessados em participar do leilão deverão enviar para o site: 

www.leiloespb.com.br cópia dos documentos abaixo elencados, com pelo menos 

24 horas de antecedência do leilão: 

a) Pessoa Física: CPF, cédula de identidade e comprovante de residência, 

b) Pessoa Jurídica: CNPJ, CPF, cédula de identidade e comprovante de 

residência do representante legal. 

3.4 Em caso de representação de terceiro o adquirente presente ao ato do 

pregão de venda, deverá ser o procurador expresso citado na procuração pública 

específica para participação neste leilão, à entrega da procuração em original 

deverá ser feita até o horário do leilão. 

03.5 - O arrematante fornecerá de imediato ao Leiloeiro, sem prejuízo da 
obrigação de fornecer os documentos acima mencionados, cópias do 
comprovante de residência com o CEP, cópia da carteira de identidade, cópia do 
CPF, cópia do CNPJ (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Atualizado), e os números dos telefones fixos, celulares, e-mails, etc, para a 
emissão da respectiva nota de arrematação do Leiloeiro. 
 
03.6 - Estarão impedidas de participar deste LEILÃO, empresas que:  

http://www.leiloespb.com.br/
http://www.leiloespb.com.br/
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a) Estejam suspensas de licitar com a Universidade Federal da Paraíba;  
b) Tenham participação, a que título for, de dirigentes ou empregados da 

Universidade Federal da Paraíba.  
c) Sejam declaradas inidôneas ou estejam em litígio com a Universidade 

Federal da Paraíba.  
3.4. Para viabilizar sua participação, os interessados deverão se cadastrar para 
ofertar lances até o momento do início do Leilão, apresentando os documentos 
relacionados no subitem 3.2. 
 
3.4.1 A cada interessado em ofertar lances será atribuído um número de maneira 
a facilitar a identificação dos vencedores. 
 
3.4.2. Arrematado o bem, será apresentado, em seguida, para assinatura, Termo 
de Comunicado de venda, na forma convencionada neste Edital, que conterá os 
dados do lote vencido e do arrematante, firmando o compromisso de pagamento 
dos valores conforme estipulado neste Edital e no valor do lance final. 
 
4. DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 
O leiloeiro Oficial CLEBER DA SILVA MELO, contratado pela UFPB, se fará 
presente no local e hora previstos para o evento, onde será lido o presente Edital 
e identificados os animais, visando à confirmação dos valores mínimos fixados 
na avaliação realizada pela Comissão Especial de Alienação. 
 
 
5. DOS LANCES DE ARREMATAÇÃO 
 
5.1. Os animais serão leiloados no estado em que se encontram, não cabendo 
à UFPB qualquer responsabilidade quanto à retirada, transporte e impostos. 
 
5.2. Os lances serão efetuados a partir do valor mínimo estimado para cada lote, 
constante do Anexo I – Relação dos Lotes deste Edital. 
 
5.3. Poderão ser ofertados lances mínimos de R$ 50,00 (cinquenta reais) ou 
múltiplos deste, que serão acrescidos ao total acumulado do bem, resultante do 
preço mínimo somado aos lances anteriormente ofertados. 
 
 
5.4. Poderão ser feitos quantos lances os licitantes desejarem, até o momento 
em que, após verificação pelo Leiloeiro, não haja mais interesse na apresentação 
de novos lances pelos presentes, sendo considerado vencedor o maior lance 
ofertado, desde que, no mínimo, igual ao valor da avaliação. 
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5.5. É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou negociar sob qualquer 
forma, os animais arrematados antes da retirada dos mesmos no prazo 
estabelecido. 
 
 
6. DO PAGAMENTO  
 
6.1. Dos bens arrematados será pago, à vista, ao final do evento e no próprio 
local do leilão, acrescidos a importância referente a 10% (dez por cento) do total 
arrematado, sendo 5% para pagamento da comissão do leiloeiro e 5% de taxas 
administrativas. 
 
6.1.2 Os arrematantes que realizarem o pagamento total em espécie no ato 
poderão retirar os animais imediatamente. 
 
6.2. Os arrematantes dos bens deste Leilão se obrigam a, no prazo de até 02 
(dois) dias úteis do encerramento do certame, efetuar o pagamento relativo à 
diferença entre o total arrematado e o valor pago antecipadamente na conta do 
leiloeiro oficial, Banco Bradesco, Ag. 1729, Conta: 46.235-7, CNPJ: 
19.269.396/0001-03. 
 

6.2.3. O pagamento do valor restante do(s) bem(ns) arrematado(s) no prazo 
estipulado neste edital é condição precípua para a efetivação do negócio, sob 
pena da perda, em favor da Administração, da importância já recolhida. 
 
6.2.4. Somente após a confirmação do pagamento, informada pelo Leiloeiro 
oficial, a Comissão de leilão da UFPB cientificará o arrematante e autorizará, 
formalmente, a retirada dos animais arrematados. 
 
6.3. O não cumprimento ao disposto no item 6.2 acarretará ao arrematante, sem 
prejuízo do disposto no subitem 6.2.3, as penalidades previstas na legislação 
pertinente. 
 
7. DA ENTREGA E RETIRADA DOS ANIMAIS 
 
7.1. Declarada a venda pelo Leiloeiro, os animais passarão à conta e risco do(s) 
arrematante(s). 
 
7.2. Não serão acatadas quaisquer reclamações posteriores ao apregoamento, 
pelo que se adverte aos interessados que observem atentamente cada animal, 
antes de sua apresentação pelo Leiloeiro para o devido arremate. 
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7.3. Serão de responsabilidade do arrematante quaisquer impostos e taxas 
incidentes na alienação. 
 
7.4. A Autorização de Retirada de Animais, é o documento hábil para retirar do 
Campus da UFPB os animais arrematados no Leilão 01/2019. 
 
7.5. Comprovado o pagamento, conforme subitem 6.2, o Leiloeiro emitirá, em 
favor dos arrematantes, a NOTA DE ARREMATAÇÃO de que trata o subitem 
anterior, que conterá seus dados e as informações necessárias à identificação 
dos animais arrematados. 
 
7.6. A Retirada dos animais deverá ser realizada pelo arrematante em até 05 
(cinco) dias úteis a contar da data do leilão. 
 
7.7. O não cumprimento das obrigações assumidas, assim como a não retirada 
do(s) animal(is) arrematado(s) do Campus da UFPB nos prazos fixados neste 
Edital, submeterá o(s) arrematante(s) ao pagamento de indenização 
correspondente a 10% (dez por cento) de multa sobre o valor arrematado e mais 
1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, quando será 
considerada anulada a alienação. 
 
7.8. O leiloeiro Oficial emitirá a Nota de Arrematação de Animais, deste Edital, 
cabendo ao arrematante providenciar, junto à Secretaria da Fazenda do Estado 
da Paraíba, a emissão da nota fiscal de venda dos animais, responsabilizando-
se pelo pagamento dos tributos incidentes. 
 
7.9. É de responsabilidade de cada arrematante providenciar, junto à Agência de 
Defesa Agropecuária do Estado da Paraíba, a emissão de Guia de Transporte 
dos Animais arrematados. 
 
 
7.10. Em função da existência de barreiras sanitárias, os licitantes devem 
observar as restrições de entrada de animais em outros Estados, sendo de sua 
inteira responsabilidade a observância da legislação aplicada ao local de destino 
dos semoventes arrematados. 
 
7.11. À UFPB não cabe qualquer responsabilidade pela inobservância, por parte 
dos licitantes, do disposto no subitem anterior. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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8.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de proposta e documentação referente ao presente Edital, cujo 
desconhecimento não poderão alegar. 
 
 8.2. A apresentação dos lances implicará na plena aceitação, por parte dos 
licitantes, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
8.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início 
e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos 
em dia de expediente na UFPB. 
 
8.4. O Reitor da UFPB poderá revogar o presente leilão em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 
 
8.5. À UFPB se reserva o direito de retirar ou substituir do leilão qualquer animal 
por inexistência de oferta, ou por motivo fortuito ou de força maior, bem como, 
leiloar novamente os animais cuja venda não venha a ser concretizada por falta 
de pagamento. 
 
8.6. É facultada a Comissão de Alienação, ao Leiloeiro ou à autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo. 
 
8.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta durante a realização do leilão. 
 
8.8. As normas que disciplinam este leilão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
8.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 
visitação dos animais, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
8.10. Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Leilão 
deverão ser objeto de consulta a Comissão Permanente de Leilões ou ao 
Leiloeiro Oficial. 
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Bananeiras, PB, 16 de agosto de 2019. 
 

ANEX0 I - LISTA DOS LOTES DO LEILÃO DE SEMOVENTES UFPB 
 

Lote Descrição Inicial 

01 01 Suíno da Raça Topigs, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, Peso 
aprox. 275 kg. Identificação: 010. (Patrimônio: 74017514). 

R$ 721,87 

02 01 Suíno Raça Topigs, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, peso 
aprox. 267 kg. Identificação: 400. (Patrimônio: 74017515). 

R$ 700,87 

03 01 Suíno Raça Topigs, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, peso 
aprox. 230 kg. Identificação: 023. (Patrimônio: 74017524). 

R$ 603,75 

04 01 Suíno Raça Pietrain, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, peso 
aprox. 225 kg. Identificação: 226. (Patrimônio: 74017529). 

R$ 590,63 

05 01 Suíno Raça Landrace, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, peso 
aprox. 230 kg. Identificação: 259. (Patrimônio: 74017526). 

R$ 603,75 

06 01 Suíno Raça Large White, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, 
peso aprox. 269 kg. Identificação: 512. (Patrimônio: 74014604). 

R$ 706,13 

07 01 Suíno Raça Pietrain, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, peso 
aprox. 210 kg. Identificação: 061. (Patrimônio: 74017527). 

R$ 551,25 

08 01 Suíno Raça Pietrain, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, peso 
aprox. 245 kg. Identificação: 229. (Patrimônio: 74017528). 

R$ 643,13 

09 01 Suíno Raça Duroc, sexo: feminino, categoria: Matriz suína, peso 
aprox. 230 kg. Identificação: 117. (Patrimônio: 74017530). 

R$ 603,75 
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10 01 Suíno Raça Pietrain, sexo: masculino, categoria: Varrão, peso 
aprox. 299 kg. Identificação: 291. (Patrimônio: 74017534). 

R$ 313,95 

11 01 Suíno Raça Duroc, sexo: masculino, categoria: Varrão, peso aprox. 
266 kg. Identificação: 276. (Patrimônio: 74017535). 

R$ 298,80 

12 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 500 
kg. Identificação: 004. (Patrimônio: 74014607). 

R$ 1.313,00 

13 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 540 
kg. Identificação: 007. (Patrimônio: 74014608). 

R$ 1.418,00 

14 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 530 
kg. Identificação: 010. (Patrimônio: 74014609). 

R$ 1.391,00 

15 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 480 
kg. Identificação: 014. (Patrimônio: 74014610). 

R$ 1.260,00 

16 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 
530kg. Identificação: 015. (Patrimônio: 74014611). 

R$ 1.391,00 

17 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 430 
kg. Identificação: 018. (Patrimônio: 74014612). 

R$ 1.129,00 

18 01 Bovino Raça Jersey, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 
350 kg. Identificação: 076. (Patrimônio: 74014614). 

R$ 919,00 

19 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 520 
kg. Identificação: 092. (Patrimônio: 74014616). 

R$ 1.365,00 

20 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 440 
kg. Identificação: 156. (Patrimônio: 74014621). 

R$ 1.155,00 
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21 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 465 
kg. Identificação: 166. (Patrimônio: 74014622). 

R$ 1.220,00 

22 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 645 
kg. Identificação: 167. (Patrimônio: 74014623). 

R$ 1.693,00 

23 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 500 
kg. Identificação: 179. (Patrimônio: 74014626). 

R$ 1.313,00 

24 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 375 
kg. Identificação: 240. (Patrimônio: 74014648). 

R$ 985,00 

25 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 520 
kg. Identificação: 183. (Patrimônio: 74014628). 

R$ 1.820,00 

26 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 560 
kg. Identificação: 193. (Patrimônio: 74014630). 

R$ 2.135,00 

27 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 540 
kg. Identificação: 195. (Patrimônio: 74014631). 

R$ 1.890,00 

28 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 470 
kg. Identificação: 203. (Patrimônio: 74014632). 

R$ 1.645,00 

29 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 510 
kg. Identificação: 214. (Patrimônio: 74014636). 

R$ 1.785,00 

30 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 580 
kg. Identificação: 220. (Patrimônio: 74014640). 

R$ 2.030,00 

31 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 480 
kg. Identificação: 225. (Patrimônio: 74014642). 

R$ 1.680,00 
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32 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 442 
kg. Identificação: 229. (Patrimônio: 74014644). 

R$ 1.547,00 

33 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: vaca, peso aprox. 408 
kg. Identificação: 1501. (Patrimônio: 74014649). 

R$ 1.428,00 

34 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: Novilha, peso aprox. 
340 kg. Identificação: 1627. (Patrimônio: 74014662). 

R$ 1.020,00 

35 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: bezerra, peso aprox. 
150 kg. Identificação: 1813. (Patrimônio: 74017240). 

R$ 450,00 

36 01 Bovino Raça SRD, sexo: feminino, categoria: bezerra, peso aprox. 
120 kg. Identificação: 1815. (Patrimônio: 74017242). 

R$ 360,00 

37 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: garrote, peso aprox. 
300 kg. Identificação: 1719. (Patrimônio: 74017222). 

R$ 900,00 

38 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Garrote, peso aprox. 
210 kg. Identificação: 1725. (Patrimônio: 74017226). 

R$ 630,00 

39 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Garrote, peso aprox. 
195 kg. Identificação: 1726. (Patrimônio: 74017227). 

R$ 585,00 

40 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Garrote, peso aprox. 
212 kg. Identificação: 1731. (Patrimônio: 74017229). 

R$ 636,00 

41 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Bezerro, peso aprox. 
237 kg. Identificação: 1732. (Patrimônio: 74017230). 

R$ 711,00 

42 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Garrote, peso aprox. 
195 kg. Identificação: 1736. (Patrimônio: 74017231). 

R$ 585,00 
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43 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Bezerro, peso aprox. 
160 kg. Identificação: 1804. (Patrimônio: 74017232). 

R$ 480,00 

44 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Bezerro, peso aprox. 
167 kg. Identificação: 1809. (Patrimônio: 74017233). 

R$ 501,00 

45 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Bezerro, peso aprox. 
160 kg. Identificação: 1811. (Patrimônio: 74017234). 

R$ 480,00 

46 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Bezerro, peso aprox. 
160 kg. Identificação: 1812. (Patrimônio: 74017235). 

R$ 480,00 

47 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Bezerro, peso aprox. 
155 kg. Identificação: 1816. (Patrimônio: 74017247). 

R$ 465,00 

48 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Bezerro, peso aprox. 
100 kg. Identificação: 1823. (Patrimônio: 74017249). 

R$ 300,00 

49 01 Bovino Raça SRD, sexo: masculino, categoria: Bezerro, peso aprox. 
100 kg. Identificação: 1824. (Patrimônio: 74017250). 

R$ 300,00 
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RATIFICAÇÃO DO EDITAL 

 
 

1. O arrematante, após confirmação do arremate, dado pelo Leiloeiro Oficial, 
assume a responsabilidade de honrar com o compromisso de pagamento 
da Comissão do leiloeiro de 5% acrescido de 5% de taxa de 
administração, total de 10% a ser pago, em dinheiro, no dia e horário do 
leilão, SOMADOS DO VALOR TOTAL DE ARREMATE. Não aceitando a 
UFPB, nem o leiloeiro oficial, prazo posterior nem forma adversa para o 
pagamento dos 10% referente ao Leiloeiro Oficial. ESSE PAGAMENTO 
É IRRETRATÁVEL E INEGOCIÁVEL fazendo parte INTEGRANTE das 
condições de arrematação dos bens. 
 

2. Somente após a confirmação de pagamento integral do lote e os 10% 
acrescidos é que o Leiloeiro Oficial autorizará a Comissão de Leilão para 
a entrega dos bens arrematados. 
 

3. O pagamento não efetuado em até 48 horas (dois dias úteis) após o ato 
do leilão sujeitará o arrematante faltoso às penas da lei, ocorrendo à 
declaração de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial 
contra o mesmo. 
 

4. Todos os participantes do leilão estarão sujeitos aos artigos Nºs 89 
até 108, das seções III e IV da lei 8.666/93 e do art. 335 do Código 
Penal Brasileiro “todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar 
ou procurar afastar licitantes por meios ilícitos, estará incurso nas 
penas de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, com as 
agravantes dos crimes praticados contra a ordem pública e da 
violência, se houverem”. 
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Oversise Bandeira 
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