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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL-002/2014 – Alienação de Bens Mediante Licitação, Inclusive 

Dispensa e inexigibilidade. 

VERSÃO 1.0 

Aprovação em: 30/09/2014 

Ato de Aprovação: 093/2014 

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

 
I - FINALIDADE 

 

A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para a alienação de bens móveis e 

imóveis, mediante leilão ou concorrência pública, estabelecendo rotinas para tal desiderato no 

âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Jaguaré-ES. 

 

II - ABRANGÊNCIA 

 

Abrange todas as Unidades Executoras de competência do Poder Executivo do Município de 

Jaguaré-ES. 

 

III - CONCEITOS 

 

Para efeitos desta Instrução, conceitua-se: 

 

1 - Leilão  

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis 

para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação 

de bens imóveis previstas no art. 19 da Lei de Licitações e Contratos, a quem oferecer o maior 

lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

 

2 - Concorrência  

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objeto. 

 

3 - Contrato 

Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que 

haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 

seja qual fora denominação utilizada; 
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4 - Bens Móveis  

São os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da 

substância ou da destinação econômico-social, nos termos do Código Civil. 

 

5 - Bens Imóveis  

São Bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente, nos termos do 

Código Civil. 

 

6 - Bens Públicos Dominicais  

São bens públicos Dominicais os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 

público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

 

IV - BASE LEGAL 

 

A presente instrução tem como base legal os dispositivos contidos são: 

I. Constituição Federal; 

II. Lei Complementar nº 101/2000; 

III. Lei 4.320/64; 

IV. Lei 8.666/93; 

V. Código Civil Brasileiro; 

 

CAPÍTULO I 

Das Responsabilidades 

 

  Art. 1º. São responsabilidades da Secretaria de Gestão – Diretoria de Patrimônio: 

I. Selecionar os bens inservíveis à Administração Pública; 

II. Elaborar Portaria, em conjunto com o Secretário de Gestão; 

III. Dar Publicidade; 

IV. Solicitar avaliação de bens. 

V. Elaborar termo de referência quando se tratar de bens móveis; 

VI. Emitir relatório final e laudo 

 

Art. 2º. São responsabilidades da Comissão de Alienação 

I. Atestar termo de referência; 

II. Emitir parecer técnico; 

III. Dar publicidade dos atos; 

IV. Analisar documentos; 
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Art. 3º. São responsabilidades da Procuradoria Geral do Município a análise do processo 

licitatório e emissão de parecer jurídico. 

 

 

CAPÍTULO II 

Dos Procedimentos 

1 - Do Fluxo da Alienação de Bens 

 

Art. 4º. Para a alienação de bens deverá ser observado os seguintes procedimentos: 

I. Secretário interessado fará o levantamento dos bens considerados antieconômicos e 

encaminhará a relação dos bens a serem alienados para a autorização do Prefeito; 

II. O Prefeito Municipal solicitará à Comissão de Avaliação para procederem à avaliação dos 

bens que serão alienados; 

III. Após a avaliação dos bens será encaminhado à Comissão de Permanente de Licitação 

para abertura do procedimento licitatório na modalidade de leilão ou concorrência pública. 

 

2 - Dos Bens Móveis 

 

 Art. 5º. Para a alienação de bens móveis deverá ser observado o seguinte procedimento: 

I. Os bens móveis que poderão ser alienados serão considerados inservíveis, em desuso, 

obsoletos, antieconômicos, os apreendidos legalmente ou penhorados, ou outra razão que 

justifique a alienação para a administração pública. 

 

3 - Dos Bens Imóveis 

 

Art. 6º. Para a alienação de bens imóveis deverá ser observado o seguinte procedimento: 

I. Os bens imóveis que poderão ser alienados são os não utilizados, os recebidos em 

decorrência de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento e os que não atendem ao 

interesse da administração pública. 

 

4 - Da alienação de Bens Móveis e Imóveis 

 

Art. 7º. O pedido para alienação de bens móveis e imóveis terá origem nas Unidades 

Executoras interessadas e deve ser encaminhado à Diretoria Compras e Licitações- DCL. 

 

Art. 8º. A Unidade Executora quando entender que há necessidade de alienar bens móveis 

ou imóveis tomará os procedimentos de: 

I - Preencher e assinar Termo de Referência; 

II - Definir o objeto a ser alienado; 
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III - Atestar no Termo de Referência quando inservíveis para administração; 

IV - Criar e dar publicidade, por portaria, à Comissão de Avaliação para avaliar o bem. 

 

§ 1o No caso de bens imóveis deve-se também justificar o interesse para alienação e 

anexar cópia do laudo de avaliação, planta baixa, copia da Lei que autoriza alienação. 

  

§ 2o A Comissão de Avaliação quando solicitada no caso do inciso IV, emitirá relatório final 

e laudo, no prazo estipulado na portaria, contendo: valor de referência do preço de mercado com 

assinatura dos responsáveis, presidente e membros. 

 

  Art. 9º. A Unidade solicitante encaminhara à DCL ofício com os anexos: 

I - Termo de referência; 

II - Cópia da portaria da Comissão de Leilão; 

III - Cópia da portaria da Comissão de avaliação; 

IV - Relação dos bens informando o valor contábil, valor de mercado, quantidade e estado 

de conservação feita pela comissão de avaliação. 

 

Art. 10º. A Diretoria De Compras e Licitações realizará análise do Termo de Referência, no 

prazo de até 02 (dois) dia. 

§ 1o Caso o Termo de Referência esteja em desconformidade com a IN a DCP devolverá à 

Unidade 

Solicitante recomendando as devidas correções, no prazo máximo de 02 (dois) dias, mediante 

despacho no próprio processo ou através de ofício. 

§ 2o Se o Termo de Referência estiver em conformidade, a Assessoria DCL - deverá 

confeccionar o edital e encaminhar, no prazo de até 05 (cinco) dias, à Procuradoria Geral do 

Município para parecer jurídico. 

§ 3o A Procuradoria Geral do Município dá vista no processo, realiza as correções, se 

necessário, e emite parecer jurídico e devolve à DCP, no prazo máximo de 03 (três) dias. 

§ 4o A DCL recebe o processo e cumpre as adequações, caso haja, no máximo em 01(um) 

dia. 

 

  Art. 11º. Estando o edital em perfeitas condições, a CPL tomará os seguintes 

procedimentos: 

I - Preenche o edital com número, data e hora; 

II - Pública na Imprensa Oficial e Jornal de grande circulação, observando os prazos legais; 

III - Disponibilizar o edital e anexo para os interessados através da internet, após a última 

publicação; 
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Art. 12º. Havendo impugnação do edital, a CPL apreciará e emitirá parecer antes da 

abertura da sessão. 

§ 1o Sendo desfavorável o parecer, a CPL dará continuidade no procedimento e aguardará 

o prazo de abertura. 

§ 2o Sendo favorável o parecer, a CPL deverá alterar o edital, prorrogar, republicar ou 

cancelar a licitação. 

 

5 - Da Habilitação 

 

Art. 13º. Na data da realização do procedimento licitatório, a CPL receberá o 

credenciamento dos interessados e os envelopes com documentos de habilitação e proposta de 

preços. 

§ 1o Caso os documentos de habilitação estejam em desconformidade, será inabilitada a 

proponente, devolve-se o envelope com a proposta e abre o prazo de recurso. 

§ 2o Caso a proponente impetre recurso, tempestivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

CPL emitirá parecer no prazo de 05 (cinco) dias a contar do protocolo. 

§ 3o A CPL informará a empresa recorrente a decisão do parecer e sendo procedente a 

decisão, a empresa será habilitada para a fase seguinte, que deverá ocorrer no prazo de até 03 

(três) dias. 

 

Art. 14º. Na segunda fase do procedimento licitatório, sendo a modalidade de 

concorrência, a CPL, abre os envelopes de proposta de preço ofertados pelos bens e toma os 

seguintes procedimentos: 

I - Classifica como vencedora a proposta mais vantajosa para a administração pública; 

II - Registra em ata de abertura e julgamento; 

III - Emite mapa comparativo; 

IV - Assina ata de abertura e julgamento; 

V - Pública o resultado do certame nos meios de veiculação legal; 

VI - Abre prazo de recurso de contestação no prazo de 05 (cinco) dias. 

§ 1o Havendo recurso, a CPL aprecia e emite parecer no prazo de 05 (cinco) dias e informa 

a empresa do resultado. 

§ 2o Sendo procedente o recurso, cancela a licitação ou volta à sessão, sendo 

improcedente o parecer dar-se-á continuidade ao feito. 

§ 3o Não havendo recurso a CPL indica o vencedor do certame, o Secretário (a) solicitante 

homologa e adjudicação do resultado. 
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6 - Do Leilão 

 

Art. 15º. O leilão pode ser realizado por leiloeiro oficial ou a servidor designado pela 

Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. 

 

Art. 16º. Na segunda fase do procedimento licitatório, sendo caso de Leilão, o Leiloeiro 

tomará os seguintes procedimentos, dentre outros: 

I - Recebe os lances em viva voz. Prazo: 01 (um) dia; 

II - Classifica os lances e define o vencedor; 

III - Recebe pagamento da comissão (5% do lance final) e do lance final ofertado no leilão; 

IV - Emite ata de abertura e julgamento com resultado do(s) vencedor (es). Prazo: 05 

(cinco) dias; 

V - Repassa o pagamento para o Município; 

VI - Registra em ata de abertura e julgamento; 

VII - Assina ata de abertura e julgamento; 

VIII - Envia a ata à DCL. 

Parágrafo único. No caso do inciso VII, a Diretoria de Compras e Licitações, publicará o 

resultado do certame e arquiva a ata e o aviso de resultado junto com o processo. 

 

CAPÍTULO III 

Das Considerações Finais 

 

Art. 17º. A Diretoria de Patrimônio, ao receber os autos e verificadas as condições do edital 

procederá à entrega do bem de acordo com a natureza: 

I. Bem Móvel: mediante assinatura do termo de recebimento; 

II. Bem Imóvel: mediante escritura pública lavrada no serviço notarial competente, 

registrando a alienação ou não do bem, conforme a forma de pagamento. 

 

Art. 18º. A alienação de bens da Administração Pública Direta e Indireta, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá 

às seguintes normas: 

I. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, avaliação prévia e de licitação na 

modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) Dação em pagamento; 

b) Doação, permitido exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de 

qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f e h; 

c) Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 da Lei 

8.666/93; 
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d) Investidura; 

e) Venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; 

f) Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 

permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados  

no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social 

desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; 

g) Procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 07 de 

dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja 

competência legal inclua-se tal atribuição; 

h) Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 

permissão de uso de bens imóveis de uso comercial, de âmbito local, com área de até 250 m² 

(duzentos e cinqüenta metros quadrados). E inseridos no âmbito de programas de regularização 

fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; 

 

 Art. 19º. Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de  

pesquisas jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle 

Interno a quem compete orientar todas as Unidades Executoras.  

 

 

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Jaguaré, 30 de Setembro de 2014. 

 

 

_________________________________ 

Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

 

_________________________________ 

Frank Corrêa 

Controlador Geral do Município 

Portaria 248/2013. 

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Jaguaré. 

 


