EDITAL Nº 03/2020
LEILÃO DE VENDA DE VEÍCULOS

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.

PREÂMBULO

1.1.1 A ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAÍBA AFRAFEP, com sede administrativa à Rua Corálio Soares de Oliveira nº 497,
centro, João Pessoa, leva ao conhecimento dos interessados, que fará realizar
LEILÃO, do tipo “maior preço”, para a venda dos veículos abaixo discriminados:
a) Automóvel para 5 passageiros CITROEN AIRCROSS, placa QFQ 4065 PB,
chassi 935SUNFN2HB506592, FLEX, câmbio automático, cor metálica, ano de
fabricação 2016;
Valor mínimo – R$ 40.000,00
b) Automóvel para 7 passageiros CHEVROLET SPIN, placa NQA 7702 PB, chassi
9BGJC75Z0DB263743, FLEX, câmbio automático, cor metálica ano de fabricação 2013;
Valor mínimo – R$ 32.400,00
c) Automóvel para 5 passageiros CHEVROLET MERIVA, placa NQK 7935 PB,
chassi 9BGXD75Z0CC104152, FLEX, câmbio manual, cor metálica ano de fabricação 2011;
Valor mínimo – R$ 18.000,00
d) Automóvel para 5 passageiros CHEVROLET CLASSIC LS, placa QFK 7124
PB, chassi 8AGSU1920GR150857, FLEX, câmbio manual, cor branca ano de
fabricação 2016.
Valor mínimo – R$ 23.000,00
1.1.2 Sempre será admitido que o presente Edital de venda foi cuidadosamente examinado pelo interessado, sendo assim, não se isentará do fiel cumprimento dos
dispostos neste ato e seus anexos, devido a omissão ou negligência oriunda
do descumprimento ou falsa interpretação de quaisquer itens.
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1

Poderão participar todos os interessados que aceitarem as normas deste Edital;

2.2

A participação neste ato importa o proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital. A não observância destas condições ensejará na
sumária desclassificação do proponente.

3. DA VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS
3.1

Os equipamentos, objeto do presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para vistorias, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no estacionamento
da sede da AFRAFEP, localizada à rua Corálio Soares de Oliveira nº497 – Centro
– João Pessoa.

3.2

Os interessados deverão agendar o dia e hora da vistoria de que trata o item anterior, através do tel. 9 9996 0304 com o Sr. Marcos Joanne , ocasião em que será
fornecido o Atestado de Vistoria do equipamento (Anexo) a ser assinado pelo interessado para comprovação de que o mesmo procedeu a vistoria, estando perfeitamente inteirado das condições em que cada equipamento se encontra.

4. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
4.1

A proposta deverá ser apresentada, até o dia 04 de novembro de 2020, em envelope fornecido pela AFRAFEP, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo corretamente o nome e CPF ou CNPJ do proponente, o número do Convite,
a data e hora da abertura do LEILÃO, com os seguintes dizeres:
a) ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAÍBA- AFRAFEP;
b) EDITAL Nº 03 / 2020
c) DATA E HORA DA ABERTURA DA PROPOSTA: às 10h00 do dia 10 de novembro de 2020

5. DA PROPOSTA (formulário padrão já à disposição dos interessados)
5.1

A proposta deverá conter:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

Nome;
CPF/CNPJ;
Endereço;
Telefone: normal e celular;
Cidade/UF;

5.1.6 CEP;
5.1.7 Valor proposto;
5.1.8 Nome do veículo.
6. DO PAGAMENTO
6.1

O proponente vencedor deverá apresentar o pagamento à Coordenadoria Financeira, até o dia 11 novembro de 2020, que deverá ser feito através de boleto bancário emitido pela AFRAFEP.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1
7.2

A participação neste leilão implica na aceitação de todas as condições estabelecida neste Edital;
O presente LEILÃO só poderá ser anulado, até 05 (cinco) dias antes do prazo
determinado para sua realização, em decorrência de fato superveniente, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

7.3

O veículo deverá ser retirado com todas as despesas pagas, inclusive impostos
pelo comprador, mediante apresentação do comprovante de pagamento, no prazo
de 2 (dois) dias, após a comunicação do resultado do Leilão.

7.4

O Certificado de Registro do Veículo – CRV será entregue ao licitante vencedor,
para fins de transferência do veículo junto ao DETRAN, dentro do prazo legal.

7.5

Quaisquer esclarecimentos prestados pela Comissão do Leilão, “in loco”, à Rua
Corálio Soares de Oliveira nº 497– Centro – João Pessoa, ou através do telefone
(83) 9 9129 6993.

7.6

Para fins judiciais fica eleito o foro de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 12 de outubro de 2020.

Elaine Carvalho César Félix
PRESIDENTE DA AFRAFEP

