
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO DE SEMOVENTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA – UFPB, N. 001/2019: 

 

 

No item 2.1, onde se lê 

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. 
 
Leia-se: 
 
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 nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2019, no horário 
das 08 as 12:00 e a tarde no horário das 14 as 17 horas, e no sábado dia 
31/08/2019 das 08 as 12 horas.  
 

No item 03, alínea “b”, acrescente-se: 

b) Pessoa jurídica: apresentação das certidões de regularidade com a 

Seguridade Social (INSS) e regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), em observância aos arts. 195, parágrafo 3° da Constituição da 

República e 2° da Lei n. 9.012/95. 

 
No item 6.2, onde se lê: 
 
...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. 

Leia-se: 

O arrematante receberá no dia do leilão, através da Comissão de Leilão da 

UFPB, do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CHSA, uma Guia 

de Recolhimento da União – GRU, com o valor total de arrematação, e terá dois 

dias úteis para quitação da GRU com cota única. Os dados para emissão da 

GRU serão repassados pelo Leiloeiro Oficial logo após o termino das 

arrematações. 

 

Acrescente-se os itens abaixo elencados ao edital de Leilão: 

 



8.11. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por 

irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 

02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o Leilão, nos termos do item 1.  

8.12. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que 

não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a realização do Leilão, nos 

termos do item 1, hipótese em que tal comunicação terá efeito de recurso. 

8.13. Observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá 

apresentar recurso ao Leiloeiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de julgamento das 

propostas/lances, anulação ou revogação deste Leilão. 

8.14. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam os 

autos deste Leilão com vista franqueada aos interessados. 

8.15. Ao término do prazo, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submetê-lo à 

consideração da Comissão de Leilão, devidamente instruído, que poderá rever 

a decisão do Leiloeiro. 

8.16. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que 
pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro deverão ser 
apresentados, exclusivamente, por escrito, anexando-se ao recurso próprio. 
 
8.17. O recurso interposto deverá ser comunicado ao Leiloeiro, logo após ter sido 
Protocolado na Diretoria do CCHSA. 
 
8.18. São partes integrantes desse edital: 
 

a) Anexo I: Termo de Referência; 
b) Anexo II: Termo de Compromisso de Arremate; 
c) Anexo III: Autorização de Emissão de GRU; 
d) Anexo IV: Autorização de Retirada de Animais; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


