LEILÃO Nº. 01/2016
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA – FUNEC
EDITAL DE LEILÃO QUE OBJETIVA A ALIENAÇÃO,
DO TIPO MAIOR PREÇO UNITÁRIO, DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DA FUNEC
EDITAL DE LEILÃO n°. 01/2016
PROCESSO n°. 82/2016
DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de setembro de 2016
HORÁRIO: a partir das 15horas
LOCAL: Setor de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura FUNEC
1. PREÂMBULO

1.1. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a licitação na modalidade LEILÃO, registrada sob o nº. 01/2016, processo nº.
82/2016, que objetiva a alienação, do tipo maior lance ou oferta, por item, de
veículos automotores de propriedade da FUNEC, conforme descrição detalhada
constante do Anexo do Edital, cuja receita será destinada à satisfação das
necessidades da FUNEC.
1.2. Este certame será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21
de junho de 1993, e da Lei estadual nº. 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar Municipal n .
121, de 09 de agosto de 2007 e artigo 101 da Lei Orgânica Municipal e as cláusulas e
condições deste edital.
1.3. Em atenção ao artigo 21, §2º, III e §3º, da Lei nº.
8.666/93, o envelope contendo a Carta-Proposta deverá ser entregue até às 15:00 horas do
dia 13 de setembro de 2016, no Setor de Licitações e Contratos da FUNEC e serão abertos
às 15:15 horas.
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1.3. Caso o espaço físico do Setor de Licitações da FUNEC
não seja apropriado para a realização da Sessão deste Leilão, poderá ser transferida para a
Sala de Reuniões, também da FUNEC, no mesmo endereço acima citado.
1.4. As informações e os procedimentos desta licitação
serão executados pela Seção de Licitações da FUNEC, sito na Avenida Mangará, nº.
477, Jardim Mangará, na cidade de Santa Fé do Sul, telefone (17) 3641-9024.
1.4.1. A FUNEC não se responsabiliza por envelopes
enviados pelo correio e não entregues/protocolados em tempo hábil consoante item
1.2. deste Edital.
1.5. Integram este Edital:
Anexo I – Especificações e avaliação;
Anexo II - Modelo de Proposta
2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a alienação, do tipo
maior lance ou oferta, por item, de veículos automotores de propriedade da
FUNEC, conforme descrição detalhada constante do Anexo, cuja receita será
destinada à satisfação das necessidades da FUNEC.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados,
exceto Servidores da Administração Pública e Agentes Políticos do Município de Santa Fé
do Sul – SP. Os interessados deverão cumprir com os requisitos elencados neste Edital e
remetam suas propostas individuais, por escrito e em envelope fechado, com preço nunca
inferior ao da avaliação, nos termos do Anexo deste Edital.
4. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os lances ou ofertas das propostas deverão ser cotados
em moeda corrente nacional, em algarismo, obedecidas as condições deste Edital.
4.2. Os itens, objeto deste certame, serão alienados por preço
nunca inferior ao da avaliação.
4.3. Serão recebidas propostas de pagamentos à vista, vedadas
propostas alternativas.
4.3.1. Entende-se por pagamento à vista, para os fins
propostos neste certame, aquele realizado em até 10 (dez) dias, contados da data da
homologação.
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5. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA
FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. As propostas de lance ou oferta deverão ser feitas na
forma de Carta-Proposta, deverão ser única por licitante e serem apresentadas em
envelopes lacrados, indevasáveis e opacos, contendo o nome do Proponente e
identificado, da seguinte forma:
À
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC
A/C – Comissão de Licitação
Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará
CEP 15.775-000 Santa Fé do Sul – SP
CARTA-PROPOSTA PARA COMPRA DE VEÍCULO
LEILÃO Nº. 01/2016
PROCESSO Nº. 82/2016
5.2. Todos os envelopes deverão ser entregues na data,
horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

6. DO PROCEDIMENTO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
6.1. Será considerado vencedor o Licitante que apresentar
na proposta, o maior lance ou oferta, nunca inferior ao preço mínimo de avaliação, nos
termos do Anexo I, que é oarte integrante deste Edital.
6.2. Em caso de empate, o vencedor será conhecido através
de sorteio, em ato público, para o qual, caso não ocorra na própria sessão marcada para
13/09/2016, serão convocados todos os Licitantes por meio de publicação ou fax, ou
até mesmo e-mail.
6.3. As propostas não poderão ser condicionadas e nem
apresentadas preços inferiores aos valores mínimos previsto na avaliação, sob pena de
desclassificação.
6.4. No julgamento serão considerados os preços à vista
apresentados nas propostas comerciais e será declarada vencedora a proposta do
licitante que apresentar o maior lance ou oferta.
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6.5. A FUNEC se reserva o direito de convocar os
Licitantes remanescentes na ordem de classificação, nos termos do artigo 64, § 2º, da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, caso o Licitante vencedor venha a desistir de
sua proposta.
6.6. O resultado do julgamento das propostas será
comunicado a todos os Licitantes nos termos do artigo 109, § 1º, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
6.7. Será lavrada Ata da sessão de abertura dos envelopes,
onde serão relacionadas as propostas ao objeto deste certame Licitatório e colhidas as
assinaturas dos Licitantes presentes.
6.8. Se o vencedor encontrar-se presente na sessão de
abertura, será considerado notificado para as providências constantes neste edital; caso
contrário, será informado através de carta, fax ou e-mail.
7. SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO
7.1. A recusa do Licitante vencedor em efetuar o
pagamento do valor correspondente ao da proposta, facultará à FUNEC, convocar o
segundo colocado para, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas contadas
da convocação, pagar o preço nas condições consignadas na proposta do primeiro
colocado. Na recusa do segundo, a FUNEC poderá convocar o terceiro e assim até o
último.
7.2. A recusa do primeiro colocado em efetuar o
pagamento, facultará à FUNEC cobrar a multa equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor da proposta, e aplicar as sanções estabelecidas no artigo 87, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS.
8.1. O objeto deste certame está à disposição dos
interessados para visita in loco, motivo pelo qual o interessado não poderá alegar
desconhecimento das condições da alienação e das características do bem adquirido,
nem do seu estado de uso e conservação.
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8.1.1. Caso o licitante queira conhecer os bens, deverá
manter contato com a responsável da Seção de Licitações da FUNEC para
agendamento de data.
8.2. O Licitante deverá analisar cuidadosamente os
elementos inerentes a esta Licitação, de forma que sejam elucidadas eventuais dúvidas
antes da apresentação das propostas.
8.3. A FUNEC responderá, em regra, pela evicção de
direito, excetuados os casos em que haja expressa previsão em sentido contrário no
Edital.
8.4. Não serão admitidas a esta licitação as empresas/ e ou
pessoas físicas, suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em
regime de falência ou concordata.
8.5. A Comissão Permanente de Licitações dirimirá as
dúvidas que suscite o edital, desde que argüidas por escrito, até cinco dias úteis antes
da data fixada para a entrega e abertura dos envelopes.
8.6. Observadas as disposições legais pertinentes, fica
reservada à FUNEC a faculdade de cancelar/anular, no todo ou em parte, adiar ou
revogar, de acordo com os seus interesses, esta Licitação, sem que caiba aos Licitantes
direito a indenização, reembolso ou compensação de qualquer natureza.
8.7. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação
caberá recurso administrativo, a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata. Uma vez interposto, o recurso será
divulgado aos demais Licitantes, para apresentação de eventuais impugnações, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cabendo à Comissão de Licitação, em 05 (cinco) dias
úteis, contado do término do prazo para impugnações, reconsiderar sua decisão ou
fazê-lo subir, devidamente informado, ao Departamento Jurídico, que se manifestará
em 05 (cinco) dias úteis.
8.8. As propostas comerciais terão validade de, no mínimo
30 (trinta) dias, a partir da data limite prevista para a entrega dos envelopes, ficando
sem qualquer efeito menção em sentido contrário eventualmente consignada nas
mesmas.
8.9. A apresentação das propostas caracterizará a aceitação
de todos os termos e condições deste Edital.
8.10 A retirada do bem somente será autorizada após a
confirmação do pagamento, através de Guia de recolhimento expedida pela Tesouraria
da FUNEC.
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8.10.1 O proponente vencedor deverá retirar o bem
adquirido das dependências da FUNEC no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da homologação do certame.
8.11 O carregamento, deslocamento e transporte do bem
serão por conta do proponente vencedor, devendo o mesmo arcar com todas as
despesas e providências necessárias.
8.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da
licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca
da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP.
Santa Fé do Sul – SP, 24 de agosto de 2016.

GUSTAVO GOES DE ASSIS
Presidente da FUNEC

ANEXO I
FOLHETO DESCRITIVO DOS ITENS, OBJETO DO LEILÃO
N . 01/2016
ITEM

QTD

UND

01

01

Unid.

02

01

Unid.

03

01

Unid.

04

01

Unid.

ESPECIFICAÇÃO
Veículo Tipo: Pas/automóvel; Marca/Modelo: VW/Santana 2000 MI;
ano de fabricação: 1997; ano modelo: 1997, Combustível: Gasolina; Cor:
verde; Avaliado em R$ 3.666,00 (três mil, seiscentos e sessenta e seis
reais);
Veículo Tipo: Pas/automóvel; Marca/Modelo: VW/Gol 1.6 Power; ano
de fabricação: 2007; ano modelo: 2008, Combustível: álcool/gasolina;
Cor: branca; Avaliado em R$ 12.333,00 (doze mil, trezentos e trinta e
três reais);
Veículo Tipo: Pas/automóvel; Marca/Modelo: VW/Polo Sedan 1.6; ano
de fabricação: 2007; ano modelo: 2008, Combustível: álcool/gasolina;
Cor: preta; Avaliado em R$ 14.166,00 (quatorze mil, cento e sessenta e
seis reais);
Veículo Tipo: Car/Camioneta/ Car aberta; Marca/Modelo: Ford/Pampa
L; ano de fabricação: 1996; ano modelo: 1996, Combustível: Gasolina;
Cor: branca; Avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais);

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA
LEILÃO n°. 01/2016
PROCESSO n°. 82/2016
OBJETO: “alienação, do tipo maior lance ou oferta, por item, de veículos
automotores de propriedade da FUNEC, conforme descrição detalhada constante do
Anexo do Edital”.

DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de setembro de 2016
HORÁRIO: a partir das 15horas
LOCAL: Setor de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC

INTERESSADO: ______________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________
CEP_________________________ cidade: __________________________

CPF nº. ______________________

RG nº. _______________________

Telefone: _____________________

OBS.: Em se tratando de proponente pessoa jurídica, substituir os nº.s de RG e
CPF pelo CNPJ e IE.
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LANCE OU OFERTA
ITEM

QTD

UND

ESPECIFICAÇÃO
Veículo

Tipo:

Pas/automóvel;

LANCE OU OFERTA
Marca/Modelo:

VW/Santana 2000 MI; ano de fabricação: 1997;
01

01

Unid.

ano modelo: 1997, Combustível: Gasolina; Cor: R$ ___________
verde; Avaliado em R$ 3.666,00 (três mil,
seiscentos e sessenta e seis reais);
Veículo

Tipo:

Pas/automóvel;

Marca/Modelo:

VW/Gol 1.6 Power; ano de fabricação: 2007; ano
02

01

Unid.

modelo: 2008, Combustível: álcool/gasolina; Cor: R$ ___________
branca; Avaliado em R$ 12.333,00 (doze mil,
trezentos e trinta e três reais);
Veículo

Tipo:

Pas/automóvel;

Marca/Modelo:

VW/Polo Sedan 1.6; ano de fabricação: 2007; ano
03

01

Unid.

modelo: 2008, Combustível: álcool/gasolina; Cor: R$ ___________
preta; Avaliado em R$ 14.166,00 (quatorze mil,
cento e sessenta e seis reais);
Veículo

Tipo:

Car/Camioneta/

Car

aberta;

Marca/Modelo: Ford/Pampa L; ano de fabricação:
04

01

Unid.

1996; ano modelo: 1996, Combustível: Gasolina; R$ ___________
Cor: branca; Avaliado em R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais);
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FORMA DE PAGAMENTO: _____________________________________

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: ______________________

Data e assinatura.

