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PROCESSO PORTARIA DSPA 01/2019 
LEILÃO PÚBLICO N.o 01/2019 
DATA DO LEILÃO:  
1ª praça encerramento em 11/07/2019 
2² praça encerramento em 24/07/2019 
HORÁRIO: 14:00 horas. 
 
 
 
O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, em             
cumprimento ao disposto na Resolução SSP-163, de 21-9-2011 por intermédio do Delegado            
de Polícia Assistente e Presidente da Comissão de Leilão Dr. José Luiz Joveli, instituída              
pela Portaria DSPA 001/2019, de 08/05/2019, torna público que se acha aberta, nesta             
unidade, licitação na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE – Leilão nº 01/2019,             
objetivando VENDA DE UMA AERONAVE matrícula PT-ZRC, modelo COMP AIR CA-7, ano            
2007, certificado de aeronavegabilidade 71106, sob a responsabilidade de Leiloeiro Oficial,           
o Sr. Gustavo Moretto Guimarães de Oliveira, matrícula JUCESP nº 640, através da             
plataforma eletrônica www.sumareleiloes.com.br, sendo o evento regido pela Lei Federal nº           
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1. Estabelecimento de regras para a alienação pela melhor oferta individual, no estado em              
que se encontra a aeronave matrícula PT-ZRC, modelo COMP AIR CA-7, ano 2007,             
certificado de aeronavegabilidade 71106, e sob tutela da Polícia Civil do Estado de São              
Paulo, estando depositada em nome de André Luiz Streicher Covesi, RG nº. 8.471.681 SP,              
no Hangar 10 do Aeroporto Municipal de Americana desde 28/12/2012, a qual fora             
apreendida nos autos do Processo Crime nº. 0002520-22.2013.8.26.0019 da 1ª Vara           
Criminal de Americana/SP, objeto do IP 333-2012 do 3º DP de Americana/SP. 
 
1.1 A aeronave relacionada para leilão será vendida no estado em que se encontra e não                
dispõe de documentação técnica, tratando-se de modelo experimental cuja regularização          
ficará sob a responsabilidade do arrematante. 
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2. DO LEILOEIRO 
 
2. A Hasta Pública será conduzida e levada a efeito pelo leiloeiro oficial Gustavo Moretto               
Guimarães de Oliveira matriculado na JUCESP sob nº. 640, devidamente designado por            
meio da Portaria DSPA 01/2019, de 08/05/2019, que se incumbirá de desenvolver o             
procedimento nos dias, horário e locais conforme estabelecido neste Edital de Leilão. 
 
3. DA DATA, HORÁRIO, LOCAL E VISITAÇÃO 
 
3. O Leilão será realizado na forma ON-LINE pelo endereço eletrônico           
www.sumareleiloes.com.br, sendo que a primeira praça será realizada no dia 11/07/2019           
às 14:00 horas. Não havendo lance igual ou superior à importância de avaliação, a              
segunda praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se dia 11/07/2019 às 14:00 horas e            
se encerrará no dia 24/07/2019, às 14:00 horas (horário de Brasília). 
  
3.2 É assegurado ao interessado regularmente habilitado para o leilão o direito de             
inspecionar, visualmente, a aeronave em dia e horário a ser previamente agendado através             
do email juridico@sumareleiloes.com.br, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar         
qualquer desconhecimento do estado de conservação do bem objeto do presente leilão. 
 
4. DA HABILITAÇÃO 
 
4. Poderão participar do Leilão pessoas físicas ou jurídicas, por seu representante legal,             
desde que devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro              
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, e regular cadastro e habilitação no site de leilão               
eletrônico. 
 
4.1. Não poderão participar deste LEILÃO: 
a) Menores de 18 (dezoito), não emancipados; 
b) Funcionário Público vinculado à Polícia Civil do Estado de São Paulo; 
c) Membros da Comissão Permanente de Leilão. 
 
4.2. Os licitantes não poderão alegar, para fins e efeitos de direito, o desconhecimento das               
regras e condições contidas no presente edital, bem como da legislação pertinente            
reguladora da matéria. 
 
 
5. DO PROCEDIMENTO, DO VALOR E DA ARREMATAÇÃO 
 
5. Nos locais, horários e dias aprazados, o leiloeiro oficial dará início aos trabalhos,              
procedendo-se ao pregão para se aferir a melhor ofert.; 
 
5.1. Será considerada arrematante a pessoa física ou jurídica que oferecer pelo lote o lance               
de maior valor. 
 
5.2. Na sucessão de lances, a diferença entre o valor de cada um não poderá ser inferior ao                  
percentual ou à quantia fixa indicada pelo leiloeiro oficial no início da arrematação do lote. 
 
5.2.1 Do valor mínimo da venda: Na primeira praça, o valor mínimo para a venda do bem                 
apregoado será correspondente ao valor de avaliação judicial, conforme auto de avaliação            
anexo, no valor de R$ 120.000,00 (Cento vinte mil reais). Na segunda praça, o valor               
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mínimo para a venda corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor de             
avaliação. Sendo que caso o maior lance ofertado seja inferior ao mínimo previsto em              
primeira praça e segunda praça, o mesmo será submetido à apreciação do MM. Juízo e               
Delegado Seccional, ficando, portanto, em condicional o referido lance ofertado, e cujo            
boleto para pagamento do valor arrematado somente será encaminhado após a respectiva            
autorização judicial/seccional. 
 
5.3. O lote será ofertado para pagamento à vista. 
 
5.3.1. O arrematante deverá efetuar o pagamento do arremate através de boleto bancário a              
ser encaminhado pelo leiloeiro, com vencimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após               
a arrematação, devendo o leiloeiro oficial proceder com o recolhimento judicial na forma             
estabelecida pela Portaria DSPA 01/2019, a saber, através de depósito judicial vinculado ao             
Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Americana. 
 
5.3.2. A título de comissão do leiloeiro, o arrematante deverá efetuar o pagamento do valor               
correspondente à 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total do preço ofertado o               
qual será acrescido do saldo de arrematação a ser pago através de boleto bancário              
encaminhado pelo leiloeiro. 
 
5.3.3. Além do valor de comissão previsto no item 5.3.2., o leiloeiro oficial fará jus ao                
recebimento de comissão no importe de 5% (cinco por cento) a ser pago pelo Comitente,               
cujo valor correspondente será deduzido do saldo da arrematação e da consequente guia             
de recolhimento judicial e será objeto da respectiva prestação de contas a ser apresentada              
pelo leiloeiro. 
 
5.4. Após a quitação do preço ofertado, conforme estabelecido nos subitens 5.3.1 e 5.3.2, o               
leiloeiro oficial emitirá a Nota de Venda correspondente na qual deverá constar: 
 
5.4.1. Se pessoa jurídica, a razão social da empresa arrematante, o número de inscrição no               
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, o endereço completo da sede social,             
indicando o nome e o número do logradouro, do bairro, a cidade, o estado e o Código de                  
Endereçamento Postal – CEP. 
 
5.5 Os pagamentos efetuados conforme estabelecido no item 5 e seus subitens serão             
considerados realizados após a respectiva constatação do depósito ou do recebimento do            
boleto. 
 
6. DAS CONDIÇÕES PARA RETIRADA DOS LOTES ARREMATADOS 
 
6. A Nota de Venda somente será entregue após o pagamento integral do preço do lote e                 
encargo, conforme estabelecido nos subitens 5.3, 5.3.1 e 5.3.2. 
 
6.1.1 A retirada do lote poderá ser efetivada mediante prévio agendamento junto ao leiloeiro              
através do email juridico@sumareleiloes.com.br, devendo o lote arrematado ser retirado no           
prazo máximo de 30 (vinte) dias após a autorização de retirada, sendo que a não retirada                
ensejará cobrança de estadia e taxas de depósito a serem cobradas pelo Hangar onde a               
aeronave encontra-se depositada. 
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6.1.2 O arrematante assinará a Certidão de Entrega do lote ficando as despesas com a               
retirada do Hangar e transporte do bem arrematado de responsabilidade exclusiva do            
arrematante. 
 
6.1.3 O procedimentos de regularização de documentos da aeronave, bem como           
certificação técnica, regularização junto à órgãos de fiscalização e/ou agências reguladoras           
são de responsabilidade exclusiva do arrematante, pelo que não poderá ser arguida            
qualquer nulidade em virtude da inexistência de certificação ou registro do bem. 
 
 
6.3 Decorrido o prazo de 60 dias, contados da data de recebimento da Nota de Venda, sem                 
que o arrematante tenha providenciado, ou ao menos agendado por desídia, a retirada lote              
do Hangar, será considerado desistente e perderá em favor do Tribunal de Justiça do              
Estado de São Paulo o valor integral pago pela arrematação, a comissão do leiloeiro oficial,               
bem como o direito à adjudicação do lote arrematado, que permanecerá sob a custódia da               
Polícia Civil do Estado de São Paulo para ser leiloado em outra oportunidade. 
 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7. Fica terminantemente proibida, após a publicação do Edital em Diário Oficial a mudança              
sequencial dos lotes na realização do leilão. 
 
8. Qualquer ônus pecuniário ocasionado por atraso na emissão da Nota de Venda, no              
pagamento estabelecido no item 5.4 será suportado pelo causador do evento. 
 
9. O ato de arrematação não gera crédito de ICMS, porém tal imposto poderá incidir para o                 
arrematante no momento da sua revenda, no caso de tratar-se de pessoa jurídica. 
 
10. A descrição do lote sujeitar-se-á a correções que poderão ser inseridas no momento do               
leilão para suprir omissões ou eliminar distorções, acaso verificadas. 
 
11. As despesas com a publicação no Diário Oficial do Estado e na imprensa de que trata o                  
artigo 21 da Lei Federal no 8.666/93 e as despesas de anúncios, reclamos, propaganda do               
leilão e outras despesas similares correrão por conta da Administração Pública e serão             
deduzidas do saldo da arrematação nos termos da legislação vigente. 
 
12. A participação de qualquer interessado no leilão implica no conhecimento e plena e              
irretratável aceitação dos termos e condições constantes do presente edital e de seus             
anexos. 
 
13. O leilão designado poderá se cancelado ou redesignado caso haja eventual            
cadastramento de bloqueio de transferência ou ordem judicial superveniente à publicação           
do EDITAL. 
 
14. Todos os licitantes que participarem do leilão estarão sujeitos às penalidades previstas             
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sem prejuízo de outras penalidades                
previstas em leis específicas. 
 
15. Impugnações ao Edital de Leilão deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser              
dirigidas à Polícia Seccional de Limeira, por intermédio da Comissão de Leilão, no prazo e               



em conformidade com o previsto nos parágrafos 1º e 2º do Art. 41 da Lei Federal nº 8.666,                  
de 21 de junho de 1993. 
 
16. Cópias deste EDITAL poderão ser acessadas através do site www.policiacivil.sp.gov.br;           
informações adicionais poderão ser obtidas diretamente com a Comissão de Leilão na Av.             
Brasil, 104, Centro - Americana/SP CEP 13465-240, nos dias úteis no horário das 09h às               
17h de segunda-feira à sexta-feira. 
 
17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Leilão responsável pela hasta             
pública. 
 
18. Fica eleito o foro da comarca da Delegacia Seccional de Americana responsável pela              
hasta pública, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente licitação, com            
renúncia de qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 
 
Americana, 07 de junho de 2019. 
 
 
_____________________________ 
Dr. José Luiz Joveli 
Delegado de Polícia Assistente 


