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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 156/2014 

MODALIDADE  LEILÃO Nº 001/2014 

TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA 

 

1. LICITAÇÃO  

O Município de Carandaí - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00 horas do dia 
16 de dezembro de 2014, no Almoxarifado da Administração Municipal, localizado na Rua Benjamim 
Constante, s./n., Bairro Olímpico, nesta Cidade, será realizada a sessão pública de Leilão de bens e sucatas 
inservíveis pertencentes ao Patrimônio Municipal, do tipo "MAIOR LANCE OU OFERTA", que se regerá 
pelas disposições da Lei Federal 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente 
Edital. 

2. DOS BENS  

2.1. A presente licitação tem por objeto a alienação de bens/sucatas inservíveis, cuja descrição e avaliação 
seguem abaixo: 

Item  Quant. Unid.  Bens/Sucatas Valor Avaliado 

1 1 Kg Sucatas em PVC R$0,18 

2 1 Kg Sucatas em Lata R$0,15 

3 1 Kg Sucatas de Ferro R$0,20 

4 1 Kg Sucatas de Madeira R$0,05 

5 1 Kg Sucatas de Alumínio  R$2,00 

6 1 Unid. Fogão 02 bocas – patrimônio 2576 R$120,00 

7 1 Unid. Fogão 04 bocas – patrimônio 2098 R$165,00 

 

3. DA FORMA DE REALIZAÇÃO 

3.1- O ato público do processamento do leilão será feito por servidor Municipal Credenciado pelo Senhor 
Prefeito ANTÔNIO SEBASTIÃO DE ANDRADE, na data acima prevista, ocasião em que os interessados 
deverão oralmente e de forma sucessiva apresentar lances verbais, os quais serão devidamente registrados em 
ata. 

3.2- Somente serão aceitos lances ou ofertas iguais ou superiores ao valor de avaliação constantes no subitem 
2.1.  
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3.3. Os materiais poderão ser vistoriados até o dia 12/12/2014, das 9h00min às 15h00min, no próprio 
Almoxarifado, com o acompanhamento de um servidor do Setor de Compras e Licitação. 

3.4- Os lances deverão ser ofertados por lote, podendo, cada licitante participar de mais um lote. 

3.5 – Após o encerramento dos lances, cada monte de sucata será pesada e o valor unitário angariado nos lances 
será multiplicado pelo quantitativo de quilos da sucata. Por exemplo: 500 kg de sucatas em PVC X R$0,18 = 
R$90,00. 

3.5- Os bens deverão ser retirados em até 05 (cinco) dias após o pagamento e arrematação. 

Parágrafo Único – O pagamento será realizado mediante depósito bancário, conforme dados a serem repassados 
no dia da sessão do leilão. 

3.6- Após o prazo estabelecido para a retirada do bem arrematado, o Município de Carandai – MG não se 
responsabiliza pela guarda do bem objeto do leilão, nem mesmo por sua conservação, que passa ser de integral 
responsabilidade do arrematante.  

3.7- No ato da retirada, o comprador deverá trazer os equipamentos de proteção e segurança necessária, não 
sendo permitida a desmontagem ou transformação dos bens arrematados dentro de qualquer área dos próprios 
municipais.  

4. DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1- O valor do lance multiplicado pelos quilos/unidades, será pago integralmente, à vista, em quarenta e oito 
horas da realização do leilão, por meio de depósito em conta (o nº será repassado após o leilão). 

4.2- No ato do pagamento a Prefeitura Municipal de Carandai – MG dará quitação mediante recibo firmado em 
02 (duas) vias. 

4.3- Se necessário for, a fim de agilizar o andamento do leilão, poderá ser emitido recibo provisório que será 
substituído, no ato da entrega do bem arrematado, pelo recibo de acordo com o Subitem 4.1. 

4.4- Sobre o valor da arrematação não incidirá percentual referente à Comissão do Leiloeiro. 

 

5. DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1- Não poderão participar da presente licitação servidores públicos, de qualquer condição, da Prefeitura 
Municipal de Carandai. 

5.2- Das Restrições para participação:  

a) Com falência decretada ou concordata; 

b) Declarada inidônea por ato do Poder Público; 

c) Declarada suspensa pela Prefeitura Municipal de Carandai – MG. 

d) Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela licitação tenha participação direta ou indireta com o 
licitante proponente; 
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e) Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista. 

5.3- Das Condições para Participação: 

5.3.1- Esta licitação está aberta a todos os interessados, pessoas físicas capazes ou jurídicas que atendam aos 
requisitos do presente edital e que comprovem as seguintes condições:  

a) No caso de pessoa jurídica, de conformidade com o tipo de sociedade da proponente, apresentar no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas do término da sessão pública do Leilão os seguintes documentos:   

01- Contrato Social com a última alteração, ou documento equivalente a sociedade; 

02-Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

03- Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

04- Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação 
para com a Seguridade Social; 

05- Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da lei. 

06- Certidão de Débitos Trabalhista 

07- Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da 
abertura da sessão. 

b) No caso de pessoa física, apresentar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do término da sessão 
pública do Leilão os seguintes documentos:   

01- Cópia do CPF e Identidade; 

02- Comprovante de Endereço; 

03- Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da lei. 

5.4 – Os Licitantes deverão apresentar os documentos, originais ou cópias autenticadas (por Cartório ou trazer os 
originais para serem autenticados pela Comissão), frisando que no caso dos emitidos via internet 
obrigatoriamente deverão ser originais. 

6. DA SESSÃO DO LEILÃO 

6.1- O presente Leilão será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido na Lei Federal nº 
8.666/93. 

6.2 – Dos Lances: 

a) No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou seus representantes 
que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, o servidor publico municipal designado, o Sr. 
Sebastião Nivaldo de Carvalho, dará início à etapa de lances sucessíveis, de no mínimo R$0,1 (um centavo), a 
partir do preço mínimo de avaliação, os quais serão transcritos em ata. 
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b) Desta fase será lacrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente. 

c) Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência sob as penas da Lei. 

d) Todas as despesas com a remoção e transferência dos itens arrematados correão por conta e risco do 
arrematante. 

e) É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou negociar, os materiais arrematados antes da retirada dos 
mesmos. 

6.3- Critérios para Julgamento: 

a) Será considerada vendedora a licitante que apresentar o maior lance ou a maior oferta, desde que igual ou 
superior ao valor mínimo estabelecido para cada Lote. 

6.4- Serão desclassificadas as licitantes: 

a) Que não obedeceram às condições estabelecidas no edital; 

b) Que tiverem seus preços baseados nos de outras propostas; 

c) Que apresentarem lances inferiores aos valores mínimos de avaliação. 

6.4 – Da Classificação. 

a) As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pelo Leiloeiro, que fará a classificação, levando-se em 
conta exclusivamente o maior lance, desde que, no mínimo igual ou superior ao superior ao valor estabelecido 
como lance mínimo;  

b) A classificação se fará pela ordem decrescente de lances propostas.  

7. DOS RECURSOS 

7.1 – Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, os quais 
deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal, através da Comissão de Licitação, no endereço constante do 
preâmbulo do presente edital, nos dias de expediente, no horário das 09h00min às 16h00min.  

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 – Além das disposições expressas deste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação vigente. 

8.2 – O Edital poderá ser obtido, junto ao Setor de Compras e Licitação, mediante apresentação dos documentos 
de habilitação exigidos neste Edital. 

8.3 – Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devoluções, pedidos de restituição de 
quantias ou abatimentos de preços, quaisquer sejam os motivos. 

8.4 – Em nenhuma hipótese serão emitidos documentos em nome de terceiros que não se qualifiquem como 
arrematantes do bem licitado. 

8.5 – O licitante ao arrematar um item deverá dirigir-se à mesa arrecadadora, logo após a “batida do martelo” 
pelo servidor publico credenciado para tal fim, munido dos documentos previstos neste Edital, sob pena de 
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perder o direito do lote arrematado, e considerado nulo o lance oferecido, retornando, incontinente, o lote ao 
leilão, sem que caiba ao pseudo – arrematante qualquer direito a reclamação. 

8.6 - Os esclarecimentos serão fornecidos pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Carandai – 
MG, no prédio na Praça José da Costa, nº 109, Centro, nos dias úteis, até o penúltimo dia designado para o ato de 
realização do leilão.  

8.7 – Os esclarecimentos e questionamentos, referentes ao Edital, deverão ser solicitados através de comunicação 
escrita, e serão prestados pela Comissão de Licitação, que no prazo máximo de 05 (cinco) dias enviará uma 
cópia da resposta a todos que adquiriram o edital, porém sem citar a fonte da consulta.  

 

Município de Carandai, 21 de novembro de 2014. 

 

 

Alex Sandro Simões da Cunha 

Presidente da Comissão de Licitação. 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

    Em ___/___/______. 

 

           ___________________________                   
Assessor Jurídico em Licitações e Contratos 

        

 

 


