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PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE LEILÃO N.º002/2017 

 

Esta licitação será regida pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas posteriores alterações. 
 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA, DA ABERTURA DOS ENVELOPES E 

DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
 
Data: 07/11/2017 
Horário: 09:00 
Local: Sala de reuniões de Licitações, sito à Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro, 

Sarandi � Paraná. 
 
 
O Município de Sarandi torna público a abertura da licitação na modalidade LEILÃO, tendo por 
finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para venda do veículo descrito no subitem 

1.1. 

  

1- DO OBJETO E VALOR MÍNIMO DO LANCE: 

1.1- DO OBJETO: Leilão do veículo Ford Fusion AWD GTDI 2013/2013. Trata-se de um veículo 

regular para o uso desde que sejam efetuados alguns serviços essenciais tais como: Serviços de 

geometria e balanceamento; Serviços de suspensão e rodas; Serviços de carroceria; Serviço de 

funilaria e pintura, trocar e pintar para choque dianteiro, trocar defletor de ar, radiador e defletores. 
 

Item Descrição Unidade Quant. 
Valor Mín. 

Unit. (R$) 

Valor Mín. 

Total (R$) 

1 Veículo Ford Fusion AWD GTDI 

2013/2013. 
Unid 1 18.766,26 18.766,26 

 

1.2- VALOR MÍNIMO DO LANCE: R$ 18.766,26 (dezoito mil, setecentos e sessenta e seis reais 
e vinte e seis centavos). 
 

2- DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1- Somente poderão participar do certame as PESSOAS FÍSICAS ou JURÍDICAS 

devidamente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ. 
 
2.2- Não poderá participar desta licitação direta ou indiretamente quem: 
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2.2.1- estiver impedido ou temporariamente suspenso de participar em licitação ou contratar 

com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, salvo se 
comprovar a sua reabilitação; 
 
2.2.2- for servidor público do Município de Sarandi: 
 
 
a) estiver exercendo mandato eletivo em qualquer esfera do governo, bem como as 
empresas das quais os referidos agentes políticos forem proprietários, controladores ou 
diretores; 
 
b) incorrer em outro impedimento previsto em lei. 
 

3- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1- Os proponentes deverão apresentar-se para credenciamento junto ao 
Pregoeiro, através de um representante, munido de: 
 
3.1.1- No Caso de Pessoa Jurídica: 

 

a) Documento que a credencie a participar deste procedimento licitatório, com poderes 

para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome da empresa proponente. (Anexo II). 

 

 

b) Carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto. 
 
c) No caso de pessoa jurídica, Estatuto, Contrato Social ou procuração, que comprove que 
os poderes outorgados ao representante foram concedidos por quem de direito. 
 
d) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Devendo 

portar ainda carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 
3.1.2- No Caso de Pessoa Física: 

 
a) Carteira de identidade ou outro documento equivalente, com foto. 
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4- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PROPOSTA 

DE PREÇOS: 

 

4.1- Os proponentes deverão apresentar sua proposta de preço e documentos de pessoa física ou 

jurídica para participação no Leilão. 
 
4.2- Os documentos de pessoa física ou jurídica e proposta de preços das proponentes deverão 

estar acondicionados em envelopes fechados, com as seguintes especificações e endereçamento: 
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA OU NOME DA PESSOA FÍSICA E ENDEREÇO 

EDITAL LEILÃO Nº. 002/2017-PMS 

ENVELOPE Nº. 01 � DOCUMENTOS  

 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA OU NOME DA PESSOA FÍSICA E ENDEREÇO 

EDITAL LEILÃO Nº. 002/2017-PMS 

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

4.3- O Envelope nº. 01 deverá conter os documentos da proponente, atendendo aos requisitos 

previstos no item 5 deste Edital. 
 
4.4- O Envelope nº. 02 deverá conter a proposta de preços, relacionados no item 6 deste Edital. 
 

4.5- Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, 

deverá formalizar uma carta de credenciamento ou procuração no caso de pessoa física, 

conforme modelo constante no Anexo II, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de 

Licitação na data de abertura dos envelopes nº. 01. 
 

5- DOS DOCUMENTOS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 

 

5.1- Poderão oferecer lances pessoas físicas ou jurídicas, EXCLUÍDOS os servidores municipais 
em exercício, os menores de 18 (dezoito) anos não emancipados e os interessados que estejam 

cumprindo a sanção prevista no inciso III do Artigo 87 da Lei federal nº. 8.666/93 (esteja suspensa 

e impedida de contratar com o Município de Sarandi/PR). 
 
5.2- No ato da arrematação, os interessados apresentarão os seguintes documentos, sob pena de 

nulidade da proposta de de preço e dos lances: 
 
5.2.1- PESSOAS FÍSICAS 
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a) Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC/CPF); 
 
b) Documento de Identidade (RG); 
 
c) Comprovante de emancipação, se for o caso. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda  Municipal dentro do prazo de validade ou     
equivalente, na forma da lei; 
 
 
5.2.2- PESSOAS JURÍDICAS 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda; 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CICAD) e/ou municipal 

(ALVARÁ), relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto da licitação;  
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida ativa da União e Certidão de 

Quitação de Tributos e Contribuições Federais) dentro do prazo de validade ou equivalente, na 

forma da lei; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda  Estadual dentro do prazo de validade ou 
equivalente, na forma da lei; 
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda  Municipal dentro do prazo de validade ou 
equivalente, na forma da lei; 
 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS); 
 
g) Prova de regularidade relativa  ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do 

FGTS). 
 
h) Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

5.3- Os documentos relacionados no sub item anterior serão exigidos no original ou através de 

cópias integrais, legíveis e em boa forma, autenticadas por Tabelião de Notas. 
 

6- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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6.1- A Proposta de Preços deverá ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou 

digitalizada com clareza, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou 
entrelinhas, em papel timbrado do proponente (se houver), impressa por processo eletrônico, com 

indicação do número do leilão, contendo a razão social, inscrição, CNPJ/CPF  e endereço 

completo da proponente, devidamente assinada pelo representante legal da empresa no caso de 
pessoa jurídica, ou pela pessoa física, contendo o valor inicial proposto. 
 

7- DO PROCEDIMENTO DO LEILÃO 

 

7.1- O leilão para venda do veículo a que se refere o subitem 1.1 deste Edital será realizado da 

seguinte forma: 
 
a) serão abertos os envelopes de habilitação e imediatamente examinados os documentos, 
com a inabilitação daqueles que não satisfizerem os requisitos legais e editalícios; 
 
b) não havendo recurso de eventual inabilitação, se passará imediatamente à etapa de 

exame das propostas; havendo recurso, será suspenso o leilão, que terá continuidade em data e 

horário a serem oportunamente divulgados no Órgão de Imprensa Oficial do Município; 
 
c) na fase de exame das propostas, serão abertos os envelopes contendo os 
lances e divulgando-se imediatamente o maior deles; 
 
d) na seqüência, cada licitante habilitado poderá modificar sua proposta, para cobrir o 
lance feito por outro proponente, até que se encerrem os lances ofertados, considerando-se 
vencedor o licitante que apresentar o maior lance, observado, em qualquer hipótese, o valor 

mínimo da avaliação. 
 
7.1.1- A oportunidade de apresentação de novos lances se dará pelo período de até 15 (quinze) 

minutos a partir do anúncio da proposta de maior valor dentre as ofertadas por envelope, 

podendo ser prorrogado por até mais 15 minutos a critério do Pregoeiro. 
 
7.2- Não serão aceitos lances verbais com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou 
considerados inexeqüíveis pelo Pregoeiro. 
 

8- DO PAGAMENTO 

 

8.1- O arrematante deverá entregar o comprovante de depósito na Secretaria Municipal de 
Administração em um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a arrematação. O valor 

arrematado deverá ser depositado no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2919, 

Operação 006, Conta nº. 71.004-1.  
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8.2- O arrematante deverá apresentar documento de identificação no ato do pagamento 

(inscrição no CPF-MF e CARTEIRA DE IDENTIDADE para pessoa física e no CNPJ para 

pessoa jurídica). 

 

8.3- O pagamento será efetuado em moeda corrente. 
 

9- DA LIBERAÇÃO E RETIRADA DO BEM 

 

9.1- Para obter a DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO para a retirada do bem, o arrematante deverá 

apresentar a ATA DE ARREMATAÇÃO, bem como o recibo do depósito bancário, comprovando o 

pagamento integral do bem arrematado, no qual a Secretaria de Administração irá confirmar junto 
ao banco a efetivação do pagamento, para posterior liberação do veículo. 
 
9.2- O bem arrematado deverá ser retirado do local onde se encontra no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento da DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO de que trata o 
item anterior, contra a apresentação da mesma, no horário de 08:00 (oito) às 17:00 (dezessete) 

horas, em dias úteis. 
 
9.2.1- Findo o prazo do item anterior, sem que ocorra a retirada do bem, ficará o arrematante 

sujeito ao pagamento de �TAXA DE DEPÓSITO�, à razão de 1% (um por cento) do valor da 
arrematação por dia de atraso na retirada, observado o limite previsto no subitem 9.2.2. 

 

9.2.2- Decorridos 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia subseqüente ao 

término do prazo do subitem 9.2 retro sem que ocorra a retirada do bem, o arrematante será 

considerado �DESISTENTE�, perdendo o arrematado o valor correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) do valor total da arrematação, em favor do Município, a título de multa, que será 

reincorporado ao patrimônio do Município de Sarandi. 
 

10- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1- O veículo leiloado será entregue no estado em que se encontra, estado este que se 
presume de pleno conhecimento dos licitantes, aos quais é franqueada a vistoria do bem. 
 
10.2- A vistoria e informações sobre o veículo estão à disposição dos interessados para vistoria 

em dias úteis, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, mediante contato com o departamento 

de patrimônio desta Prefeitura, pelo telefone (44) 3264-8638. 
 
10.3- A despesa e responsabilidade com transporte e retirada do bem 
arrematado correrão por conta do arrematante. 
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10.4- Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.sarandi.pr.gov.br, bem 
como no Departamento de Licitação Compras e Patrimônio, sito na Rua José Emiliano de Gusmão 

nº 565 � Centro � Sarandi - PR, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas, 

podendo ser entregue a qualquer interessado dentro dos prazos estipulados, mediante protocolo 
de retirada devidamente preenchido pela proponente interessada. 
 
10.5- O Leiloeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio encontram-se à disposição para 

esclarecimento de dúvidas ou informações complementares no endereço constante do item 10.5, 
das 08:00 às 11:30h e das 13:00h às 17H30, pessoalmente, através do telefone (44) 3264-8600 
ou e-mail lictacaopms@hotmail.com 
 
10.6- A participação dos licitantes no leilão implica no conhecimento e na plena e irretratável 

aceitação dos termos do edital e de seus anexos. 

 

10.7- Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro e Equipe de Apoio com base na Lei 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 
10.8- Constituem parte integrante deste edital o ANEXO I (Declaração) e o Anexo II (Carta de 

Credenciamento). 

 

Sarandi, 19 de outubro de 2017. 
 
 
 
 

Walter Volpato 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2017 

 

MODALIDADE LEILÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

   

Declaramos sob as penas da lei, perante o Município de Sarandi, para os fins mencionados no 

Leilão n.º002/2017, que esta empresa (ou este profissional autônomo) encontra-se em situação 

regular junto ao INSS e não possui empregados. 
 
 
Data  
 
 
Assinatura 
 
 

Empresa ou profissional autônomo licitante 

CPF / CNPJ: 
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ANEXO II 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2017 

 

MODALIDADE LEILÃO 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento credenciamos o (a) 
Sr.(a)................................................................................................, portador do documento de 
Identidade n.º..........................................., para participar das reuniões relativas ao Leilão n.º 

002/2017,o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, dar lances, 
manifestar-se em nome da empresa,desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar 
atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 
Data 
 
Assinatura. 
 
................................................................................. 
Empresa: 
 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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IMAGENS DO VEÍCULO 
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