COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS(CPAB)PORTARIA Nº
06/2016 TRE-PB/PTRE/DG/SGP/COPES/SERF
EDITAL DE DOAÇÃO DE BENS Nº 05/2016

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
AVALIAÇÃO
DE
BENS(CPAB),
designada
pela
PORTARIA
Nº
06/2016
TREPB/PTRE/DG/SGP/COPES/SERF, torna público aos órgãos da Administração Pública Federal
direta, autárquica ou fundacional, ou para outro órgão integrante dos Estados e Municípios,
Distrito Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições filantrópicas,
reconhecidas de utilidades pública pelo Governo Federal e as Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público que procederá ao desfazimento de bens inservíveis relacionados nos
autos do Processo SEI nº 0002191-92.2016.6.15.8000, Seleção de Baixa nº 201600001,
disponível no sítio da Internet do TRE-PB, no endereço eletrônico: http://www.trepb.jus.br/transparencia/desfazimento-de-bens/desfazimento-de-bens,
classificados
como
antieconômico, na forma determinada na Lei n.º 8.666/93, no Decreto n.º 99.658/1990 e na
Instrução Normativa n.º 02/2012 da Presidência do TRE/PB.
O certame licitatório para desfazimento de bens móveis inservíveis(veículos) constantes da
listagem anexa, ocorrerá no dia 13/12/2016, às 14:00 horas na sala da Seção de PatrimônioSepat, no 6º andar do Edifício sede do TRE/PB, situado na Avenida Princesa Isabel, 201 Centro - 58.013-250 - João Pessoa / PB.
1. OBJETO
1.1 – O presente procedimento licitatório tem por objeto dar destinação aos bens permanentes
inservíveis à Administração do TRE/PB, constantes no anexo I do presente Edital, por meio da
transferência de domínio, mediante doação, a outro
órgão integrante dos
Estados e
Municípios, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições
filantrópicas, reconhecidas de utilidades pública pelo Governo Federal e as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, na forma estabelecida na legislação vigente.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar deste Certame os órgãos/entidades que comprovem, perante a
Comissão, preencher os requisitos exigidos para o cadastramento até o dia 12/12/2016,
respeitado o horário de funcionamento deste órgão, de segunda a quinta-feira no horário das
12:00h às 19:00h, e na sexta-feira de 7:00 às 14:00 h.
2.2 – Os requisitos necessários ao cadastramento de que trata o item anterior estão descritos
no item 4 do presente Edital.
3. DA VISTORIA
3.1 – Caso entendam necessário, os interessados poderão vistoriar previamente os bens
passíveis de desfazimento nas dependências onde os mesmos estão armazenados;
3.1.1 – A vistoria deverá ser agendada por meio de contato com a Seção de Patrimônio

pelo telefone (083) 3512. 1206, ou através de e-mail: sepat@tre-pb.jus.br.
3.2 – Não serão aceitas alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades,
especificações, condições ou quaisquer outros fatores inerentes aos bens;
3.3 – Não será realizada vistoria no dia da Sessão Pública de Desfazimento de Bens (Certame
Licitatório).
4. DA HABILITAÇÃO
4.1 – Os órgãos/entidades interessadas deverão apresentar, os documentos abaixo elencados,
em cópias autenticadas ou acompanhadas dos respectivos originais, como também os da
pessoa física (RG e CPF) que a representará:
4.1.1 - Prova de Certificado Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, ou Comprovante de
Inscrição e de situação Cadastral emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
4.1.2 – Para as Instituições Filantrópicas reconhecidas como de utilidade pública pelo
Governo Federal e para as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público:
a) Certidão ou Decreto declaratório expedido pelo Ministério da Justiça ou Órgão
competente do Governo Federal, emitido em nome da Pessoa Jurídica de Direito Privado,
atestando sua condição de Instituição Filantrópica reconhecida como de utilidade pública do
Governo Federal ou Sociedade Civil de Interesse Público;
b) - Estatuto Social;
c) - Atas da última assembleia e da eleição dos dirigentes;
4.2 – A documentação apresentada não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas, como
também deverá encontrar-se dentro do prazo de validade, sob pena de desqualificação.
5. DA SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1 – Os interessados deverão efetivar sua habilitação perante a Comissão até o dia
21/10/2016, data prevista para recebimento da documentação;
5.2 - Habilitando-se vários órgãos e entidades, dar-se-á a seleção por ordem cronológica de
protocolização.
5.2.1- Caso o licitante aponte mais de um lote, terá a preferência sobre o primeiro indicado, os
lotes seguintes ficarão sobre a mesma regra de precedência cronológica, e assim
sucessivamente, de modo a possibilitar alcançar um número maior de licitantes.
5.3 – As entidades concorrentes serão pesquisadas quanto à inscrição no CADIN. O registro de
débito elimina a entidade do rol das possíveis beneficiárias.
6. DA ORDEM DOS TRABALHOS
6.1 – A reunião terá início às 14:00 horas do dia 13/12/2016, com a divulgação do resultado
da habilitação, mediante leitura de Ata;
6.2 – As impugnações dos licitantes contra o resultado da habilitação somente poderão ser
formulados durante a reunião;
6.2.1 – Caberá a Comissão de Desfazimento registrar em Ata as interpelações.
6.3 – Todo o procedimento será devidamente registrado em Ata, que será assinada pela
Comissão e licitantes.
6.4 - O resultado da habilitação será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e
divulgado no endereço eletrônico http://www.tre-pb.jus.br/transparencia/desfazimento-debens/desfazimento-de-bens, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil
seguinte à conclusão dos trabalhos.

6.5– Quando não acudirem interessados, poderá a Administração, por intermédio da
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS(CPAB), instituída pela PORTARIA Nº
06/2016-TRE-PB/PTRE/DG/SGP/COPES/SERF, renovar edital de convocação com os bens
remanescentes.
6.6- Em caso de solicitações de bens em coincidência, a COMISSÃO PERMANENTE DE
AVALIAÇÃO
DE
BENS(CPAB),
instituída
pela
PORTARIA
Nº
06/2016
TREPB/PTRE/DG/SGP/COPES/SERF, poderá ofertar aos requerentes, segundo a ordem de
precedência cronológica, outros bens disponíveis, repetindo a operação até que não haja mais
bens ou interessados.
7. DA ESCOLHA DOS BENS
7.1 – O licitante deverá preencher o requerimento(Anexo II) indicando o lote, descrevendo
o(s) veículo(s) que pretende receber, o nº do tombamento, a identificação de pessoa que
detenha poderes para a prática do ato e em nome de quem será expedido o respectivo Termo
de Doação.
7.1 – Cada órgão/entidade escolherá, de forma sucessiva, um lote por vez, até esgotar na
integralidade os lotes constantes no Anexo I.
7.2 – Concluído os trabalhos, os órgãos/entidades serão cientificados da data de entrega dos
respectivos lotes.
7.3 - Os materiais que não puderem ser aproveitados de alguma forma pelo destinatário, ou
apresentarem risco ao meio ambiente, deverão ser descartados pelo mesmo com a
observância da legislação aplicável, a fim de que não haja agressão ao meio ambiente.
8. DA ENTREGA
8.1 – O Termo de Entrega dos bens constantes dos lotes será lavrado no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após a realização de todos os procedimentos administrativos
pertinentes.

8.2 - O adquirente somente poderá retirar o(s) veículo(s) após realizada a transferência de propriedade a
junto ao órgão de trânsito competente, que deverá ocorrer no máximo em dentro de 30 (trinta) dias,
conforme o Art. 123, §1º da Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

dos bens deverá ser efetuada pelo adquirente, em horário a ser previamente agendado
junto a Seção de Patrimônio, telefone: (83) 3512-1206 e deverá ser realizada impreterivelmente no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do agendamento, sob pena do material selecionado ser(em)
oferecido(s) a outro(s) órgão(s)/entidade(s) que registraram interesse.
8.3 – A retirada

8.4 – As despesas decorrentes com transporte correrão à conta do adquirente.
8.5 – No ato da entrega dos bens ao adquirente, a Seção de Material e Patrimônio designará um servidor
para retirada dos tombamentos neles constantes.
9. DOS RECURSOS
9.1 – Dos atos da Comissão decorrerão do presente Edital, cabem:
DJE;

9.1.1 – Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do edital no

9.1.2 – Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do resultado da
licitação no DJE.

10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1 – A Administração poderá revogar a alienação, por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente justificado;
10.2 – A anulação do procedimento não gera obrigação de indenizar;
10.3 – As eventuais dúvidas devem ser dirigidas à COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO
DE BENS(CPAB) no endereço eletrônico sepat@tre-pb.jus.br.
10.4 – Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa/PB para dirimir as questões que porventura
venham a surgir, por força do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja;
10.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência.
João Pessoa, 30 de novembro de 2016.

Humberto Correia Rodrigues de Ataíde
Presidente

Ademilta Ferreira da Silva
Membro
Sulamita Souza de Oliveira
Membro

Francisco Alves de Oliveira Júnior
Membro

ANEXO I
RELAÇÃO DE BENS SELECIONADOS PARA BAIXA Nº 2016000001.
Lote Patrimônio

1

2

00015707

00015705

Descrição

SITUAÇÃO
Física

Data
incorporaç
ão

Valor
R$

VEICULO
TIPO
UTILITARIO
- ANTIECONÔMICO
DESCRICAO: COM AR CONDICIONADO PORTAS LATERAIS DESLIZANTES MOTOR 1.3 - DIRECAO HIDRAULICA DESEMBACADOR - VIDRO TRASEIRO E
BARRA DE PROTECAO LATERAL- PLACA
MMX-4478, C/ EXTINTOR DE INCENDIO
PÓ
ABC-1KG.
CHASSI:
9BD11995851020688 - MARCA: FIAT MODELO: DOBLO EX 1.3 - 16V - ANO
FABRICACAO: 2004 - ANO MODELO:
2005 - COMBUSTIVEL: GASOLINA COR: BRANCA

09/08/2004

41.990,00

VEICULO TIPO UTILITARIO - DESCRICAO: ANTIECONÔMICO
COM AR CONDICIONADO - PORTAS
LATERAIS DESLIZANTES - MOTOR 1.3 DIRECAO HIDRAULICA - DESEMBACADOR VIDRO TRASEIRO E BARRA DE PROTECAO
LATERAL, PLACA MMX-4408, C/ EXTINTOR
DE INCENDIO PÓ ABC-1KG. - CHASSI:
9BD11995851020710 - MARCA: FIAT MODELO: DOBLO EX 1.3 - 16V - ANO
FABRICACAO: 2004 - ANO MODELO: 2005 COMBUSTIVEL: GASOLINA - COR: BRANCA

09/08/2004

41.990,00

João Pessoa, 30 de novembro de 2016.

Humberto Correia Rodrigues de Ataíde
Presidente
Ademilta Ferreira da Silva
Membro

Sulamita Souza de Oliveira
Membro
Francisco Alves de Oliveira Júnior
Membro

ANEXO II

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Bens- CPAB
do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
___________________(ÓRGÃO) ___________, neste ato representado pelo seu
__(CARGO)__,
Sr(a)__(NOME)__,
CPF
n.º__________________,
matrícula
n.º___________, nos termos da Lei n.º 8.666/93, do Decreto n.º 99.658/1990, da
PORTARIA Nº 06/2016 TRE-PB/PTRE/DG/SGP/COPES/SERF, do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral da Paraíba, e na forma do Edital de Doação de Bens nº01/2016 do
TRE/PB, vem à presença de Vossa Senhoria requerer a doação dos bens
ANTIECONÔMICOS constantes da relação abaixo:
Lote

Nº Patrimônio

ESPECIFICAÇÃO

Indico (NOME), (CARGO), CPF n.º______________, matrícula n.º_____________,
telefone n.º_____________, para, em nome deste órgão requerente, receber os bens
no local em que se encontram e em horário a combinar.
Atenciosamente,
(LOCAL), (DIA)/(MÊS)/2012.
__________________________
(NOME)

(CARGO)

