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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 00001/2019 

 
 
 
 O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.928.517/0001-57, 
doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar através do Leiloeiro Oficial assessorado pela Comissão Permanente de 
Licitação, as 08h30min do dia 13 de Junho de 2019 no endereço acima indicado. Licitação na 
modalidade Leilão nº 00001/2019, tipo maior lance; tudo de acordo com este instrumento e em 
observância a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
  

1. OBJETO. 
 
1.1. Realização de Leilão objetivando concessão de espaço público para instalação de área 

privativa (Camarote) para exploração comercial durante a Tradicional Festa de São 
Pedro a ser realizada na Rua Brasiliano Costa, Bairro Centro – Belém/PB, no período 
de 04 a 06 de Julho de 2019, conforme disposto no item 10.1 deste Edital. 
 

2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 
 
2.1. O Leilão será realizado no dia 13/06/2019, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Belém, situada na Rua Flávio Ribeiro, nº 
74, com início marcado para às 08:30 horas. 
 

3. DA VISITAÇÃO. 
 
3.1. O local onde será realizado o evento (Rua Brasiliano da Costa, Belém/PB), poderá ser 

visitado para conhecimento do espaço a ser utilizado, devendo esta visita ser agendada 
previamente junto a Comissão Permanente de Licitação, por meio do e-mail 
(licitacaopmb2@gmail.com) ou presencialmente até 02 (dois) dias úteis antes do Leilão. 

3.2. A visitação será acompanhada por um servidor designado pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Turismo, que ficará a disposição para acompanhamento junto aos 
interessados durante o período informado. 
 

4. DO ESPAÇO A SER LEILOADO. 
 
4.1. O espaço público objeto deste leilão é o constante no Anexo I, contendo a planta baixa 

do espaço e sua localização dentro da área da festa Tradicional de São Pedro. 
4.2. Os licitantes deverão examinar o local do evento bem como a planta com a localização 

do espaço privativo, devendo reservar dentro do espaço 160 pulseiras diárias dos 
camarotes para recepção de autoridades sem custo adicional para o Município de 
Belém/PB. 
 

5. DOS PARTICIPANTES. 
 
5.1. Poderão participar da presente licitação: 

5.1.1. Pessoas jurídicas legalmente constituídas, sendo que, o seu representante 
deverá portar carteira de identidade e CPF originais e no prazo de validade, além 
da documentação abaixo solicitada. Se o licitante se fizer representar por 
procurador, deverá estar com a procuração, com firma devidamente reconhecida 
no Cartório de Notas, juntamente com os documentos citados. 
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5.1.2. As empresas interessadas em participar do referido Leilão deverá ter em seu 
CNAE atividade ligada a Serviços de Organização de Festas e/ou eventos e 
Montagem de estruturas metálicas. 
 

Documentos Relativos à Habilitação Jurídica e Fiscal: 
 

 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

  Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da empresa, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débito ou Certidão de Situação Fiscal, com efeito, de Negativa, 
emitidas na jurisdição do requerente; 

 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito, emitida na jurisdição fiscal da sede do requerente; 

 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS; 

 Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em pleno prazo de validade. 

 Apresentar declaração de disponibilidade de equipamentos de segurança (extintores, 
luminárias de emergência e placas de sinalização), conforme indicações no projeto. 

 Apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto ora licitado; 
 
Observação: A empresa vencedora deverá seguir o projeto de combate a incêndio e 
controle de pânico, bem como, apresentar o CREA do engenheiro responsável pelos 
serviços juntamente com a ART de montagem, instalações elétricas e demais para atender 
as normas vigentes. 
 
OS DOCUMENTOS SOLICITADOS ACIMA DEVERÃO ESTAR DENTRO DE ENVELOPE 
LACRADO COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NO SEU EXTERIOR: 
 
Nome completo da empresa participante do Leilão; 
Processo Administrativo 1905260001L 
Modalidade: Leilão 00001/2019. 
 
5.2. Nos termos do art 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os 

servidores públicos lotados na Prefeitura Municipal de Belém não poderão participar do 
Leilão na condição de arrematantes. 
 

6. DOS PROCEDIMENTOS DA ARREMATAÇÃO. 
 
6.1. O Leiloeiro irá estipular o valor das concessões no início da arrematação da área 

prevista. 
6.2. Na sucessão de lances, e as diferenças entre os valores ofertados deverá ser maior que 

o lance anterior indicado pelo leiloeiro oficial, no início da arrematação da área. 
6.3. Não é permitido lances inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais) de um lance a outro; 
6.4. O lote será concedido a quem maior lance oferecer e ofertar maior número de 

camarotes para o município. 
6.5. O lance inicial referente aos camarotes ofertados ao município será 06 (seis) camarotes. 
6.6. O interessado que ofertar o maior lance e quantidade de camarotes ao município, de 

imediato, deverá fornecer os dados solicitados pelos auxiliares do Leiloeiro Oficial, 
inclusive endereço completo, comprovando-os por documentos descritos no item 05 
deste edital. 

6.7. O critério de desempate será o maior lance e quantidade de camarotes ofertados ao 
município. 
 

7. DO PAGAMENTO 
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7.1. O valor da arrematação deverá ser pago à vista, em até 02 (dois) dias úteis após o 
Leilão. 

7.2. Os pagamentos pela permissão do uso da área arrematada deverá ser IDENTIFICADA 
EM NOME DO ARREMATANTE e realizados diretamente na conta da Prefeitura por um 
dos meios abaixo descritos: 

7.2.1. Transferência Bancária (TED); 
7.2.2. Depósito em dinheiro em Conta Corrente On-line; 
7.2.3. Depósito em dinheiro DIRETAMENTE NO CAIXA DO BANCO. 

 
7.2.4. Dados da conta bancária: 

 

 Banco do Brasil; 

 Agência: 2460-0 

 Conta Corrente: 144-9; 

 CNPJ: 08.928.517/0001-57 

 Nome: Prefeitura Municipal de Belém/PB. 
 
 

7.3. O arrematante ficará responsável pelo pagamento da permissão da área do espaço 
público arrematado. 

7.4. É vedada a compensação de eventuais créditos da arrematante junto à Prefeitura 
Municipal de Belém para pagamento do objeto deste Leilão. 

7.5. Após a arrematação consumada não será aceita a desistência parcial ou total da 
arrematação, sob pena de infringir o artigo 335 do Código Penal Brasileiro, bem como 
os artigos 93 e 95 da Lei Federal nº. 8666/93. 
 

8. DA LIBERAÇÃO DA PERMISSÃO DO USO DA ÁREA PÚBLICA ARREMATADA. 
 
8.1. A Nota de Concessão em Leilão, documento que visa à autorização de uso do espaço, 

será entregue ao arrematante e/ou seu representante (mediante apresentação de 
procuração com firma reconhecida), somente após a comprovação do pagamento 
integral da permissão do uso do espaço público. 

8.2. A arrematante terá o prazo de 02 (dois) dias úteis após o Leilão para realizar o 
pagamento integral da permissão. 
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
9.1. A festividade do Município de Belém acontece no seguinte local: 

 TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 2019 – Rua Brasiliano da Costa, 
Centro, Belém/PB, no período de 04 a 06 de Julho de 2019; 
 

9.2. A presente licitação poderá ser anulada ou revogada em qualquer de suas fases, no 
todo ou em parte, em razão do interesse público, não cabendo à empresa, firma ou 
pessoa física vencedora, indenização de qualquer natureza; 

9.3. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas relativas ao Edital deverão ser solicitadas ao 
Setor de Licitações; 

9.4. Aplicam-se a esta alienação os dispositivos legais pertinentes, em especial os da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações; 

9.5. O arrematante vencedor, fica obrigado a pagar os tributos municipais, no prazo de 48 
horas, a contar da assinatura do contrato.  

9.6. O fator gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, terá como base 
de cálculo a unitário de cada camarote comercializado, no valor de R$ 2.400,00 (dois 
mil e quatrocentos reais).  

9.7. Todos e quaisquer tributos que venham a incidir sobre o uso do espaço público 
arrematado será de responsabilidade única e exclusiva do arrematante. 
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9.8. A participação dos licitantes no Leilão implica no conhecimento e na plena e irretratável 
aceitação dos termos deste edital e de seus anexos; 

9.9. Fica estabelecida multa de 10% (dez por cento), em favor da Prefeitura Municipal de 
Belém aplicada sobre o valor do lance ofertado, para caso de desrespeito, por parte dos 
licitantes, às normas aqui expostas; 

9.10. O arrematante não poderá alegar para fins de direito o desconhecimento destas 
condições que, inclusive, serão inteiramente lidas no início do Leilão; 

9.11. As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal nº 21.981, de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de 
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial; 

9.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Belém para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas do 
presente evento, com exclusão de qualquer outro. 

 
 
 

Belém, 27 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 

LUIS SEBASTIÃO ALVES 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Leiloeiro 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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RELAÇÃO DA ÁREA DO ESPAÇO PÚBLCIO PARA LEILÃO 
 
 

LOTE Especificação da Área e 
Requisitos mínimos a serem 
atendidos 

VALOR DO LANCE INICIAL 
DO LOTE 

01 Área pública destinada aos 
camarotes da Tradicional Festa 
de São Pedro. 
Área total – 16,5 m x 60,0 m = 
990,0 m² localizada na Rua 
Brasiliano da Costa (calçadão 
do Ginásio de Esporte “O 
Xavierzão”; 
Ocupação com a montagem e 
gerenciamento de 44 
camarotes, medindo cada um 
2,70 m de frente por 3,00 m de 
fundos, com corredor de 1,50 m 
de largura, com capacidade 
para até 20 pessoas, cada um, 
ou o equivalente, em média, a 
1.500 kg. Os camarotes 
deverão ocupar área de 
aproximadamente 300 m². 

R$ 2.994,00 (Dois Mil 
Novecentos e Noventa e 
Quatro Reais) - (conforme 
laudo da Comissão de 
Avaliação) 

 
 

  
 

LUIS SEBASTIÃO ALVES 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Leiloeiro 
 

 


