EDITAL DE LICITACÃO N° 58/2016

MODALIDADE: LEILÃO

O Município de Águas Mornas, cuja Prefeitura se localiza na Praça José Adão
Lehmkuhl, 62, torna público que realizará leilão público, regido pela lei n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993, pela Lei Orgânica e por este Edital, no Prédio da
Prefeitura no endereço acima mencionado, às 09:00 horas do dia 23 de dezembro
de 2016, de conformidade com as condições que seguem:
1. OBJETO
A presente licitação tem por objeto a alienação de:
1. 01 (uma) máquina, Tipo: Trator de Esteiras, Marca: Caterpillar, Modelo:
D5E, Ano Fab.: 1995, Ano Mod.: 1995, Combustível: Diesel, Cor
Predominante: Amarelo.
2. 01 (uma) máquina, Tipo: Motoniveladora, Marca: Dresser, Modelo: 140,
Série ZB, nº 10678, Ano Mod.: 1985, Combustível: Diessel, Cor
Predominante: Amarelo.

2. DOS PARTICIPANTES
2.1 - Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, as quais deverão
apresentar ao Leiloeiro, 30 (trinta) minutos antes do início do leilão, os documentos
necessários à habilitação, de que tratam os artigos 28 e 29, inciso I, da Lei federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam:
a) registro empresarial na Junta Comercial, no caso de
empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não
empresária);
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade
empresária ou cooperativa;
c) documento de eleição ou designação dos atuais
administradores, tratando-se de sociedade empresária ou cooperativa;
d) ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;
e) decreto de autorização, tratando-se de sociedade
estrangeira em funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
f) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) ou, se for o caso, no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF);

2.2 - Em se tratando de procurador, procuração por instrumento público ou
particular, da qual constem poderes específicos para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, acompanhada dos correspondentes documentos do
outorgante e dos documentos pessoais do outorgado.
2.3 - Os interessados deverão, ainda, apresentar declaração de conhecimento e
aceitação das condições estabelecidas neste Edital e na legislação reguladora da
matéria, especialmente das disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, contendo sua identificação, endereço completo e telefone, conforme Anexo I.
3. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
A Prefeitura poderá revogar esta licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado.

4. LOCAL DE INFORMAÇÕES
As empresas ou pessoas que desejarem obter informações, elementos e/ou
esclarecimentos relativos a presente licitação deverão dirigir-se ao seguinte
endereço: Prédio da Prefeitura, Praça José Adão Lehmkuhl, 62, ou pelo telefone
(048) 3245-7252, falar com o secretário municipal de Administração e Finanças.
Os equipamentos estarão à disposição dos interessados para avaliação na
Rodovia SC 431, na garagem próximo ao Parque de Exposições Municipal,
localidade de Santa Cruz da Figueira.
5. PRAZOS
5.1 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
5.2 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto de forma diferente.
5.3 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal na Prefeitura.
6. LEILÃO
6.1 - O lance global mínimo será de:
1. R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para os equipamentos: 01 (uma)
máquina, Tipo: Trator de Esteiras, Marca: Caterpillar, Modelo: D5E, Ano
Fab.: 1995, Ano Mod.: 1995, Combustível: Diesel, Cor Predominante:
Amarelo e 01 (uma) máquina, Tipo: Motoniveladora, Marca: Dresser,

Modelo: 140, Série ZB, nº 10678, Ano Mod.: 1985, Combustível: Diessel,
Cor Predominante: Amarelo.
6.2 - Os lances serão orais e será considerado vencedor, aquele que oferecer o
maior valor global.
6.3 - O leiloeiro declarará vencedor a última maior oferta, depois do seguinte
procedimento que durará pelo menos 10 segundos.
“Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três”.
6.4 - O interessado, declarado vencedor, deverá efetuar o pagamento no ato da
assinatura da ata que será lavrada no final do leilão.

7. REUNIÃO
7.1 - Na data, horário e endereço, abaixo especificado, a Comissão Permanente de
Licitação, juntamente com o leiloeiro, realizarão o leilão.
Horário e data: 09:00 horas do dia 23 de dezembro de 2016.
Endereço: Praça José Adão Lehmkuhl, 62– Paço Municipal / Águas Mornas/SC.
7.2 - Recomenda-se aos interessados que estejam no local 30 (trinta) minutos
antes do horário previsto.
7.3 - O leilão desenvolverá como segue:
7.3.1 - Credenciamento dos interessados;
7.3.2 - Abertura do leilão;
7.3.3 - Leitura do Edital;
7.3.4 - Declaração do vencedor pelo leiloeiro;
7.3.5 - Lavratura da ata e assinatura;
7.3.6 - Pagamento do bem leiloado;
7.3.7 – Depósito em banco e compensação se o pagamento for realizado em
cheque.
Banco do Brasil - Agência.: 5348-1
Conta Corrente.: 44420-0
7.3.8 - Entrega dos documentos necessários a transferência de propriedade.
(Cópia da lei que autorizou a alienação, cópia do Edital e cópia da ata)

8. RECURSOS
Dos atos decorrentes deste edital, praticados pela Prefeitura ou Comissão
Permanente de Licitação, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar
do ato convocatório ou lavratura da ata.
Águas Mornas, 07 de dezembro de 2016.

Pedro Francisco Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
LEILÃO PÚBLICO Nº 58/2016

MODELO

_____________________________________________________
(indicar

o

nome

e

___________________,
____________________

qualificar
com

o

interessado),

endereço

à

inscrito

no

CPF/CNPJ

________________________

,

telefone, ________________, por seu representante

legal ___________________________ (indicar e qualificar, quando for o caso),
declara conhecer e aceitar as condições contidas no edital do leilão público acima
indicado, tendo ciência da legislação reguladora da matéria, especialmente a Lei
federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

Águas Mornas,

de dezembro de 2016.

_________________________________________
(assinatura)

