
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUAT.
CNPJ. (MF) 44.547.313/0001-30

E-Mail: prefeituraquata&Qquata.sp.gov.br

EDITAL

Nº

050/2021

PRC jO LICITATÓRIO Nº 050/2021

LEILÃO

Nº

001/2021Anexo.

1.2. Os bens me

vão

ven

encontram, sem:fi
o,

o
p e ados pelo

licitante, não cal e rior qua ss jalidades

intrínsecas ou extrinse

1.3. O presente leilão
&

devidamente registradana 10/08/2021 às
10:00hs; sendo realizado lote

2. DOS LANCES MÍNIMOS

21. Os lances mínimos fixados pela Prefeitur

membros da Comissão designados para este
éxo | do presente EditalCo

3.1. Para que os possíveis interessados tomem conhecimento do estado dos bens, está aberto para
visitação pública nos dias: 09/08/2021 das 08:30 às 16:30 horas e 10/08/2021 até 10:00 horas, no

endereço abaixo:

ALMOXARIFADO MUNICIPAL: ACESSO PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE QUATÁ, PELA RODOVIA
SP 284.

S
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E-Mail: prefeituraquata&Qquata.sp.gov.br

3.2. Os bens serão vendidos no esta
funcionamento não cabendo, pois/ao

posterior, como,concessão de

abatíimel

extínsecas, ou

iram, sem garantia de
quer responsabilidade

“qualidades intrinsecas ou

defeito(s) ou auser arrematação,
pressupondo-se ter e aceitos os
termos do ceitáfne pelos |

3.3. Os veículo comprados,
apenas, por p ieSfadual n.º
15.276/14, cont

3.4. Os usuários que|anchê, estarão
Sujeitos ao pagamento) de 30% favor do
MUNICÍPIO DE QUATÁEnoste

4. DA PARTICIP/

4.1. Poderão participardoLeilão
devidamente inscrita no lastro
- CNPJ, documento que.

14.2. Não poderão participar d

1a) Menores de 18 (dezoito), não pado

b) Funcionário Público municipal; o
<c) Membros da Comissão Permanente de Leilão,

5.1. Os interessados deverão se inscrever para o Leilão com antecipação mínima de 2 (dois) dias de
seu início, através do site www.sumareleiloes.com.br e encaminhar os seguintes documentos:

5.2.1. Pessoa física

1a) Fotografia de seu rosto com documento com foto ao lado;
b) Comprovante de endereço;
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—

SS

e) Documento com foto (RG, CNH ou Funcional).

5.2.2. Em caso de Pessoa Jurídica o sócio usuário deverá inserir o cartão CNPemitido pela Receita
[Súlta QSA) e documentos do Sócio (RG ou

valores que
idênticos ou que.

6.4. No momento é

identificará o ofertante d

6.6. A participação do Leilão ecimenté e
o,

Pór.parte dos concorrentes das
exigências e condições esta!

6.10. O Município de Quatá, através da Comissão constituída, reserva seu direito de adiar, suspender,
alterar ou revogar o presente Leilão, no todo ou em parte, inclusive retirar parte dos lotes postos à venda,

semgusceltaaereeiiscoclameção de qualquer espécie, tampouco geração de direitos,

7.1.0 critério de julgamento será o de maior lance ou oferta.
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p—
8.DOP! IMENTO

8.3. O leilão será
sob nº 1074 conf

8.4. Os lances serão
cf

da tabela constante
do Anexo | do presente

Edit
er

acima o referido Anexo.

8.5. Os lances de oferta serão nine”,
s lances de valor igual ou

superior ao da avaliação.
4

8.9. O veículo o “com direito à documentação”, não arrei asta pública,
passaráacompor os lotes de veículos relacionados “sem direito à documentação”, respeitado o
lance mínimo conforme avaliação.

8.10. O Município reserva-se o direito de não liberar os bens que não alcançarem os preços mínimos de
venda.

SS
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s—8.11. Somente poderão paricipar da fase dos lances, os licitantes que apresentarem os documentos de

credenciamento e estarem devidamente cadastrados junto ao site www.sumareleiloes.com.br, de acordo

como solicitado neste Edital.

licitante tenha apresentado de forma
8.12. Será declarada vencedora a maior ofer

fi te Edital, lavrando-se Ata, queregular os documentos de credenciamento so!

em adquirir no presente
fora dele, como mo

8.15. Os veículos ver

identificação no mor

Estadual nº 15.276/14

8.16. A retirada, o carre

817. A Prefeitura
constantes do
leilão.

ao Departamento Estadual de
deverá ocorrer no prazo máxit

leilão.

8.19. O arrematante terá 60 dias a : para efetuar a transferência do

fotal ou parcialmente

Gmpy

9.2.A FORMA DE PAGAMENTO será à VISTAe será feito através de boleto bancário, que será enviado

pelo leiloeiro.

9.3. O Arrematante além do valor referente a arrematação do bem, deverá pagar o valor referente

a comissão do leiloeiro, que corresponde a 5% (cinco) sobre o valor do lance vencedor.

NS
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——9.4. Se o arrematante não efetuar o pagamento conforme determina o presente edital, perderá o direito

120 bem, que será levado a novo leilão, sob pena de perdero direito de participar de leilões públicos

realizados por este Município e, ainda, declarado inidôneo, nos termos do disposto no artigo 87, inciso

ll e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações legais.

9.5. Uma vez integralizado o o
Muni

Qui de toda e qualquer
responsabilidade pela perda úblico arrematado e
não retirado dentro do prazo es!

9.6. Em nenhuma hipéfese, conf

pagamentos que, por qualquer razão, não venham a ser:

visto que tod. dis Ss interessados, dias antesdo Vei

vistorias. À sir lei
bens.

9.7. Após a arrematação. que se
hipótese a desistência dosame
desistência acarretará
como execução extra e
Site de leião eletrôni

104. No ato do carregamento, o comprador deverá trazer todos os equipamentos de proteção e

segurança necessários, não sendo permitida a transformação dos bens arrematados dentro da área do
depósito. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com retirada, camegamento, frete,

seguro, etc., correrão por ordem, risco e conta do comprador.
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UNA vens alenados deverão ser retirados pelos respectivos amematantes, no local onde foram

vistoriados, desde que não haja qualquer impedimento e mediante apresentação do comprovante de

quitação do valor do lance, coma apresentação do documento de identidade, bem como de Procuração

específica, se for o caso.

10.6. A remoção dos bens arrematados deverá se
1a contar de 19/08/2021. Findo o prazo,
estadia de 0,5% (zero vírgula cinco:

dia, sob pena de ser configuíado o

da no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
jeit igamento de uma taxa de

da, até o trigésimo (30º)
Município, sem que

documento, a AdministraçãoPúblic

Fima), cópia autenticadadaAta
Venda;para que

sej at

10.91. Caso a retirada/
apresentação de pro

prática do ato.

11. DAS PROIBIÇÕES

141.1. É proibido ao amematante do fance Vencêd

negociar o bem arrematado antes do pagamento, tran
da Prefeitura Municipal de Quatá.

11.2. É vedada a participaçê
pessoas jurídi o
12.1. Às despesas com transpórte do bem arrematado, assim como a

carregamento, frete, seguro, etc., correrão por ordem, risco e conta do comprador.

ípio de Quatá, assim como deGo
12.2. Os encargos tributários inci sobre os sobretudo,aintegralidade

do IPVA exercício 2021, e ainda obrigações fiscais acessórias, são de responsabilidade exclusiva

do
arrematante.
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DA
aovERTÊNCIAS

1341. Em razão de conveniência ou contingência administrativa, o Município até a data do leilão, poderá

adiar ou revogar o presente Edital, no todo ou em parte, modificar as condições nele estabelecidas ou

mesmo retirar qualquer lote dos pregões, sem que assista aos interessados qualquer direito à

indenização ou reclamação.
AA,

13.2. Todo aquele que impedir, licitantes por meio ilícito,

estará incurso nas penas de dispõe o artigo

335, do Código Penal Brasileiro “agravantes dos crimes

praticados contra a Administração

ou Federal, até sua,

e) mutta,

1d) advertência.

14.2.As sanções previstas nos
prática de atos ilícitos, nocivos:

es que se envolvam na

1522. O Edital terá Sua publicáção de forma resumida na Imprensa Oficia

comunicação, nos termos do art. 21, $ 2º, inciso Ill e art. 53, $ 4º da Lei nº 8.666/93.

15.3. Eventuais dúvidas serão dirimidas com a Comissão de Leilão da Prefeitura Municipal de Quatá.

16.DAATA
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F—a
16.1. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada e os trabalhos de desenvolvimento da

licitação, em especial os fatos relevantes.

16.2. A ata será assinada, ao seu fin )issão Permanente de Leilão e
credenciados que desejarem.

pel

17.DO

17.1. Quela,
à

úteis, a

contar da inti
i 108,

da Lei nº 8.666,

17.2. Interposto, o
licitantes, que poder
Leiloeiro poderá, no
devidamente informs

17.3. Quaisquer
reconsideração total ou

17.4. O recurso interposto lizado no Setor de

Protocolo, na prefeitura munici

17.5. À solicitação de esclarecimentos, a respei deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação, deverá ser
participar do certame até 62 indo) dia úll que arteceder a dela
de reclzação de lances épiiocolzadas nº endereço indicado no subitem

181. Antes da retirada do produto, o Gestor Municipal poderá, no interesse público, revogar este leilão,

parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em despachosans quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros.

S
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—5.—
18.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver, de

qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade.

19.
DISPOSIÇÕES

FINAIS
19.1. Maiores esclareci Patrimônio ou junto

ao Paço Municipal.

19.2. A solicit

relacionados.
participar do cer

realização de

19.3. O presente Edital
n

atinjam o valor do

20.1. Fica eleito o Foro da
oriundas do presente Leilão Público; com
caso não sejam sanadas por esta Prefeitura Municig

RCELO DE SOUZA PECCHIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS TEIXEIRA QUENCA
LEILOEIRO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAR PESEAPÁMENTAÇÃO

|uweoL 1.0 GN, 1112

R$ 17494,00

ãoesa

|70017, 1213 pm.

Rs6100DO|275%|Rser0o)|260062021

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 332 - CEP 19780-000 - FONE (18) 3366.9500 - QUATÁ - SP



é

16/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAEÁUPANENTOS

E-NMAQUINAS

ELEQUIPAMENTOSta.sp.gov.br

Descrição

|LUMINARIAS/BRAÇOS METALICOS|APROX. 2200 UNIDADES

ESTEIRAS ELETRICA,

[SUCATA DE REATORES,

[BOMBA DE INDU:

MOTOR DE KOMBI COM BAIXA!|MOTOR ESTACIO!

COMPRESSOR DE AR SCHULZ, MARCA: SCHULZ|MODELO: MSV - 5,2 VL/130
INUMERO DE SÉRIE: 1248898 ROTAÇÃO: 850 RPM

COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, MARCA:
[ScHUuLZ
MODELO: MS 2,6 NUMERO DE SÉRIE: 262426

Avaliação|Lance Inicial

R$4400,00|R$ 4.400,00

IRS 300,00|R$300.00|150,00 Unidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DENQUATÁVPATOS

E-MiQUINAS

ELEQUIPAMENTOS!ta.sp.gov.br

Descrição

MOTOR ASSINCRONO MONOFASICO ARNO,

TRANSFORMADOR PARA SOLDA ELETRICA
|MARCA: SOLDARC

'S 300 T NUMERO DE SÉRIE: 1

:
220 POTÊNCIA: 12

[BALANÇA MACÂNICA FIL!

JANE
MED

ven:
MEDIDA:

JANELA|MEDIDA: 1,50 X
|JANELA DE FE

MEDIDA: 0.50 X 1!

PORTÃO DE Fº
|

MEDIDA: 0
PNEUS MEDI
coMRODA —

[PNEU MEDIDA 169/14:2801 UNI
(PNEU MEDIDA 1 UNI
PNEU MEDIDA 1

(coM RODAS|APROXI .350 FILTROS DE. o,|COMBUSTIVEL DE MARCAS E APLICAÇÕES

(CADEIRA ODONTOLÓGICA,

MESAS PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS - 03
UNIDADES

R$150,00 |RS 50,00/Unidade

16/06/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DENWSUAFÁUPENTOS

E-NAAQUINAS

ELEQUIPAMENTOSta.sp.gov.br

Descrição Avaliação|Lan:

 MARCA:SCHULZ
MODELO: MSV - 5,2 VL/130
ROTAÇÃO: 850 RPM
NUMERO DE SÉRIE: 1248649

FOGÃO
|TANQUINHOS DE LAVAR ROUPAS
GELADEIRA
[SESEDOUROS

BATEDEIRA INI

(02 car
|IMARCA:
Jo1 UNI
lo1 UNI

COMPRESSOR|MARCA: FIAC (é(NUMERO DE SÉRIE:

12131;

|VOLTAGEM:

(SUCATA EL|COMPUTA
 MONI|1606/2021
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