Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 – www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
LEILÃO N° 002/2014 – 1ª ALTERAÇÃO

Denominação:
CNPJ/CPF n°:
Endereço:
E-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Responsável por contato:
Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: ________________, de ______________ de 2014.
__________________________
Assinatura
Senhora Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e Contratos,
preferencialmente pelo e-mail: esther@jaguariuna.sp.gov.br
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade da
comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
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EDITAL DE LEILÃO N. 002/2014 – 1ª ALTERAÇÃO
1 – Preâmbulo:
1.1- O Exmo. Sr. Tarcísio Cleto Chiavegato, Prefeito do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento de quantos possam se interessar que, em obediência às disposições
da Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores, a Prefeitura do Município de Jaguariúna,
fará realizar licitação, na modalidade de Leilão, do tipo maior lance, no dia 02 de setembro de
2014, às 10:00 horas, na Secretaria de Obras e Serviços, na Rua Pacífico Moneda, 1.000 –
Bairro Vargeão – Jaguariúna – SP, objetivando a venda de bens móveis, conforme especificações
descritas no item 2.1 deste Edital.
1.2- O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações
e Contratos, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro –
Jaguariúna-SP, mediante pagamento de R$ 14,00 (quatorze), das 8:00 às 16:00 horas, ou
gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br.
2 – Objeto:
2.1 - A presente licitação tem por objeto a venda dos seguintes bens móveis:
ITEM 01 → Kombi 1.6 MPI – gasolina – ano 2003 – Placa DBA 7462
Nº Patrimônio – 14.805
Valor da avaliação: R$ 10.000,00
Estado de conservação: Encontra-se com alta quilometragem, necessitando reparos na lataria.
ITEM 02 → Kombi 1.6 MPI – gasolina – ano 2005 – Placa DBA 8296
Nº Patrimônio – 14.827
Valor de avaliação: R$ 12.000,00
Estado de conservação: Encontra-se com alta quilometragem, necessitando de troca dos dois
cabeçotes do motor.
ITEM 03 → Kombi 1.6 MPI – gasolina – ano 2005 – Placa DBA 8294
Nº Patrimônio – 14.824
Valor da avaliação: R$ 13.000,00
Estado de conservação: Em uso e possui alta quilometragem.
ITEM 04 → Kombi 1.6 MPI – gasolina – ano 2005 – Placa DBA 8295
Nº Patrimônio – 14.826
Valor da avaliação: R$ 10.000,00
Estado de conservação: Encontra-se com o motor fundido e sem banco do meio.
ITEM 05 → Gol Special 1.0 LI – duas portas – gasolina – ano 2002 – Placa DBA 7455
Nº Patrimônio – 14.799
Valor da avaliação: R$ 5.800,00
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Estado de conservação: Encontra-se com alta quilometragem, com seu interior com avarias de
pequena monta e necessitando de reparos de lataria e motor fundido.
ITEM 06 → Gol Special 1.0 MI – duas portas – gasolina – ano 2001 – Placa CDZ 0115
Nº Patrimônio – 14.759
Valor da avaliação: R$ 6.000,00
Estado de conservação: Encontra-se com alta quilometragem, necessitando de reparos internos
e externos.
ITEM 07 → Gol Special 1.0 MI – duas portas – gasolina - ano 2003 – Placa DBA 7469
Nº Patrimônio – 14.803
Valor da avaliação: R$ 7.800,00
Estado de conservação: Encontra-se com alta quilometragem, com seu interior com avarias de
pequena monta e necessitando de reparos de lataria.
ITEM 08 → Gol Special 1.0 MI – duas portas – gasolina – ano 2002 – Placa CDZ 0125
Nº Patrimônio – 14.792
Valor da avaliação: R$ 5.000,00
Estado de conservação: Encontra-se com motor fundido.
ITEM 09 → Saveiro 1.6 MI – gasolina – ano 2002 – Placa CDZ 0119
Nº Patrimônio – 14.782
Valor da avaliação: R$ 8.800,00
Estado de conservação: Encontra-se com alta quilometragem e péssimo estado interno.
ITEM 10 → Saveiro 1.6 MI – gasolina – ano 2002 – Placa CDZ 0118
Nº Patrimônio – 14.781
Valor da avaliação: R$ 9.800,00
Estado de conservação: Encontra-se com alta quilometragem e péssimo estado interno.
ITEM 11 → Santana Confortline 1.8 MI – álcool/gasolina – ano 2006 – Placa DBA 8309
Nº Patrimônio – 14.837
Valor da avaliação: R$ 2.000,00
Estado de conservação: Encontra-se com motor fundido, pneus sem vida útil, péssimo estado
interno e externo, batida na lateral direita dianteira, sem cabeçote do motor e sem os bancos
traseiros.
ITEM 12 → S10 Pick-up 2.4 – MPFI 8v – gasolina – ano 2002 – adaptada ambulância – Placa
CDZ 0129
Nº Patrimônio – 14.796
Valor da avaliação: R$ 12.000,00
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Estado de conservação: Encontra-se com motor fundido, sem a adaptação e os 04 (quatro)
pneus sem vida útil.
ITEM 13 → Boxer 2.8 Furg TB – médio/longo – diesel – ano 2007 – adaptada ambulância –
Placa DMN 1839
Nº Patrimônio – 14.859
Valor da avaliação: R$ 30.000,00
Estado de conservação: Encontra-se com vazamento de óleo do motor e para realizar o conserto
da bomba de alta pressão e turbina.
ITEM 14 → Reboque prancha tipo Julieta – Marca Grimaldi – sitema roll on off – ano 2004
Nº Patrimônio – 14.823
Valor da avaliação: R$ 23.000,00
Estado de conservação: Encontra-se em perfeito estado de conservação, com pouco uso.
ITEM 15 → Compactador de solo Marca SENEGAL – modelo SG801 – diesel – motor
Tramontine – ano 2001
Nº Patrimônio – 14.923
Valor da avaliação: 22.000,00
Estado de conservação: Está em uso, encontra-se em estado bom de conservação.
ITEM 16 → Motoniveladora Caterpillar 120G – diesel – ano 1990
Nº Patrimônio – 14.895
Valor da avaliação: R$ 70.000,00
Estado de conservação: Está em uso, encontra-se em estado bom de conservação e necessitando
de manutenção na troca de pinos e buchas e com pneus sem vida útil e troca de algumas
mangueiras hidráulicas.
ITEM 17 → Retroescavadeira Maxion 4x2 – Modelo MF750 – diesel – ano 1990
Nº Patrimônio – 14.899
Valor de avaliação: R$ 20.000,00
Estado de conservação: Está em uso, encontra-se em estado bom de conservação, necessitando
de manutenção na troca de pinos e buchas e com pneus sem vida útil e troca de algumas
mangueiras hidráulicas.
ITEM 18 → Caminhão Chevrolet D60 – diesel – ano 1968 – Placa CDZ 0062 – acoplado a
tanque de 6.000 L (seis mil litros).
Nº Patrimônio – 14.664
Valor de avaliação: R$ 13.000,00
Estado de conservação: Encontra-se com cabine reformada, somente no chassi e pneus sem
vida útil.
ITEM 19 → Trator Agrale 4100 – cor vermelha – diesel – ano 1978
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Nº Patrimônio – 14.894
Valor de avaliação: R$ 1.800,00
Estado de conservação: Não está em uso, encontra-se bastante danificado, com pneus sem vida
útil e motor fundido.
ITEM 20 → Trator Massey Fergunson – Modelo 65-X 235 – diesel – ano 1975
Nº Patrimônio – 14.889
Valor de avaliação: R$ 10.000,00
Estado de conservação: Está em uso, necessitando de manutenção para eliminação de
vazamento de óleo de motor.
3 - Condições de Participação na licitação:
3.1- Poderão participar da licitação todos os interessados, Pessoa Física ou Jurídica que, até as
09:00 horas do dia 02 de setembro de 2014, procederem à inscrição na Secretaria de Obras e
Serviços, no endereço citado acima, e fornecerem xerocópias autenticadas de documentos
conforme a seguir relacionados:
3.1.1 – As cópias poderão ser simples, desde que apresentados os originais para conferência.
3.1.2 – Pessoa Jurídica:
a) Estatuto ou Contrato Social em vigor;
b) CNPJ (Certificado Nacional de Pessoa Jurídica), expedido através do site
www.receita.fazenda.gov.br;
c) Carta de apresentação ou procuração de eventual representante da empresa, conferindo-lhe
poderes para este representar durante o leilão.
3.1.3 – Pessoa Física:
a) Cédula de Identidade;
b) CPF (Cadastro de Pessoa Física).
3.2 – O interessado, no ato da inscrição, receberá um cartão específico para participar, cujo
número de inscrição será sua identidade durante os trabalhos do leilão.
3.3 – Será feita apenas uma inscrição para cada interessado.
3.4 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo
sanções previstas nos Incisos III e IV do Art. 87 da Lei 8.666/93.
4 - Preço Mínimo de Arrematação:
4.1 – Fica fixado abaixo, os valores de avaliação de cada item como preço mínimo de
arrematação:
Para o Item 01: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Para o Item 02: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Para o Item 03: R$ 13.000,00 (treze mil reais)
Para o Item 04: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
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Para o Item 05: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)
Para o Item 06: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Para o Item 07: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Para o Item 08: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Para o Item 09: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
Para o Item 10: R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)
Para o Item 11: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Para o Item 12: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Para o Item 13: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Para o Item 14: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
Para o Item 15: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
Para o Item 16: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Para o Item 17: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Para o Item 18: R$ 13.000,00 (treze mil reais)
Para o Item 19: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
Para o Item 20: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
5 - Vistoria do Bem:
5.1- Os bens, objeto da presente licitação, estarão à disposição dos interessados para vistoria, na
Secretaria de Obras e Serviços, à Rua Pacífico Moneda, n° 1.000, Bairro: Vargeão, no Município
de Jaguariúna – SP, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 horas.
6 - Dos Lances:
6.1- Os lances serão conduzidos através de leilão apenas entre os interessados pré-inscritos,
efetivados pôr servidor municipal designado pela Administração Municipal.
6.2 – O valor mínimo entre os lances será de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
7 - Forma de Pagamento:
7.1- O(s) bem(ns) arrematado(s) será(ão) pago(s) à vista, através de dinheiro ou cheque, no ato
da arrematação.
8 - Retirada do Bem:
8.1- O(s) bem(ns) arrematado(s) só poderá(ao) ser retirado(s) pelo(s) arrematante(s) ou por
seu(s) Procurador(es) após o pagamento, mediante apresentação do(s) recibo(s) emitido(s) pela
Prefeitura.
8.1.1 - O(s) bem(ns) arrematado(s) só será(ão) retirado(s) depois de efetivada a transferência de
propriedade junto ao órgão competente e mediante a apresentação do novo Certificado de
Registro de Veículo.
8.2- Quando o(s) bem(ns) arrematado(s) for(em) pago(s) em cheque, o(s) mesmo(s) deverá(ao)
ser retirado(s) somente após sua compensação pela Prefeitura, bem como após cumprimento
integral do item 8.1.1.
9 - Critério de Julgamento:
9.1- A licitação será julgada pelo critério de Maior Lance Por Item, observando o preço
mínimo de arrematação por item estabelecido neste Edital.
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9.2- Será lavrada ata no dia e local do leilão, a qual será assinada pelo Leiloeiro e pelos
proponentes/licitantes.
10 - Da desistência:
10.1 O proponente vencedor que não efetuar o pagamento no dia da realização do leilão será
considerado desistente, dando poderes à Prefeitura para convocar os proponentes remanescentes,
na ordem de classificação, dando a estes o prazo de 03 (três) dias úteis para efetuarem o
pagamento respectivo, quando passarão a ter o direito da retirada do bem pertinente, observandose, também, o disposto no item 8.1 deste edital.
11 - Disposições Gerais:
11.1 - Os esclarecimentos que se fizerem necessários, relativos a esta licitação e seus
procedimentos serão prestados em dias úteis e em horário comercial, pelo Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna - SP ou pelos
telefones (19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9801, com Lílian, (19) 3867-9757, com Ana
Paula ou (19) 3867-9707, com Esther.
11.2 - Os proponentes interessados na presente licitação, pelo simples fato de nela participarem,
já se declaram tacitamente estar ciente do estado de conservação e demais condições do bem a
ser leiloado.
11.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais
dúvidas a respeito da presente licitação, que não forem resolvidas via administrativa.
Jaguariúna, 13 de agosto de 2014.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
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