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 CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPRA DE BENS EM 
ALIENAÇÃO 

 

1. Preâmbulo 
  
A Polícia Militar de Minas Gerais, através do 45º Batalhão de Polícia Militar, torna público 
que receberá propostas para a venda de 04 (quatro) lotes de bens patrimoniais inservíveis, 
pela MAIOR OFERTA, nunca inferior ao valor da avaliação, de acordo com os dispositivos 
legais da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial ao artigo 24, inciso II, do 
Decreto nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009, e a Resolução nº 37/2010-SEPLAG, de 09 
de julho de 2010. 
 
Data de recebimento das propostas: 16/10/2015 
 
Horário: 09h 00 min.  
 
Local: Na sede do 45º BPM, localizado à Rua Frei Anselmo, 435, Bairro Lavrado, 
Paracatu/MG 
 
2. Do objeto  
 
04 (quatro) lotes de bens inservíveis constantes do Rol de Bens Alienáveis constante do 
Anexo I, parte integrante desta Solicitação de Proposta, que serão entregues no estado em 
que se encontram. 
          
3. Da visitação 
 
Os lotes estarão disponíveis para visitação nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2015, das 
09:00 às 12̣:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas, sendo que no dia 14 o horário de 
visitação será de 09:00 às 13:00 horas. 
          
4. Da participação 
 
4.1. Poderão apresentar propostas pessoas físicas, apresentando o CPF, ou jurídica, 
apresentando o CNPJ, sendo vedada a participação de servidor público. 
          
4.2 No ato de arrematação, o interessado será considerado credenciado com a 
apresentação dos seguintes documentos, sob pena de nulidade da proposta. 
 
4.2.1 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 
4.2.2 Documento de identidade, no caso de pessoa física ou documento de identidade e 
credenciamento, pela empresa no caso de pessoa jurídica; 
 
4.2.3 Comprovante de emancipação, quando for o caso; 
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4.2.4 Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleições de seus administradores. 
 
4.3 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
 
4.4. Os documentos exigidos para o certame serão aceitos somente em cópias 
autenticadas ou cópia simples acompanhada do original, quando serão autenticadas. 
 
5. Da proposta  
 
5.1. Para a proposta, o proponente deverá preencher o formulário próprio, conforme anexo 
III do presente edital. 
 
5.2. O envelope contendo a(s) proposta(s) deverá ser entregue à Comissão de Licitação de 
09h00min do dia 16 de outubro de 2015. 
 
5.3. Não será recebida qualquer proposta após o horário estipulado no item 5.2 deste 
edital. 
 
5.4. A proposta deverá ser datilografada ou impressa, em uma via, com suas páginas 
numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo proponente ou representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 
licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão do seu 
conteúdo, observando o modelo constante do anexo “B”, deste edital; 
 
5.5. As propostas não poderão impor condições ou conter opções; 
 
5.6.  A “Proposta de Compra”, para o semovente alienado, não poderá ser inferior ao valor 
da avaliação. 
 
 
6. Do julgamento 
 
Será vencedora a proposta que, atendidas todas as condições exigidas nesse instrumento, 
apresentar a maior oferta. É facultada a participação dos proponentes, podendo, durante a 
sessão, efetuar nova oferta, registrando o procedimento e o resultado em ata. 
          
7. Do pagamento e liberação dos lotes  
 
O pagamento do lote comprado deverá ser efetuado pelo proponente em moeda corrente, 
por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), cujo comprovante será entregue 
pelo proponente vencedor ao Presidente da CPL.  
 
7.1. De posse da quitação, a CPL emitirá o recibo, liberará os bens comprados e fixará 
prazo para a sua retirada em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após a data da quitação. 
 
7.2 Ao término desse prazo, o comprador pagará taxa no valor de 1% (um por cento) do 
valor da compra por dia de atraso e multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 
da compra. 
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8. Dos recursos 
 
8.1. Das decisões relacionadas com este LEILÃO caberá recurso nos termos do artigo 109 
da Lei federal nº 8.666/93. 
 
8.2. Os recursos serão dirigidos a Presidente da Comissão de Licitação, no prazo de 5 
(cinco) dias  úteis, e protocolizado,  exclusivamente, no protocolo do 45ºBPM, com 
endereço à Rua Anselmo nº 435 – Bairro Lavrado, em horário de expediente 
administrativo, de segunda a sexta-feira de 08:30 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 
horas, à exceção da quarta-feira que é de 08:30 às 13:00 horas. 
 
 
9. Das disposições gerais.  
 
9.1. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência da 
alienação por venda. 
 
9.2. A participação dos proponentes neste processo de alienação por venda implica no 
conhecimento e na plena e irretratável aceitação de todas as exigências contidas neste 
instrumento.  
 
9.3. Em caso de dúvidas, os interessados poderão fazer contato nos telefones: (38) 3679-
5350 ou 3679-5366. 

 
Quartel em Paracatu, 01 de outubro de 2015. 

             
 
 

Eliene da Cruz, 2º Ten PM 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I – ROL DOS LOTES PARA ALIENAÇÃO 
 
 
 

Nº do 
lote 

Descrição 

 
LOTE I 

 

 
Óleo queimado aproximadamente 200 (duzentos) litros.  
 

 
LOTE II 

 

 Sucata , carcaça pneus. 
59 (cinquenta e nove) Carcaça de pneus. Sendo  08 pneus aro 13, 
03 de motocicleta e 48 carcaça de pneus aro 15. 

LOTE III 
 

Sucata de equipamentos de informática, equipamentos de som, 
vídeo, fotográfico e cinematográfico.  
 

LOTE IV 

 
Sucata de móveis em geral 

 

 

 

 

 

 

Paracatu-MG, 01 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

 

Vanir Vaz da Costa, 1º Sgt PM 
Almoxarife do 45º BPM 
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ANEXO II - PROPOSTA DE COMPRA 

PROPONENTE 

Nome do proponente/empresa: 

Endereço da empresa: 

Processo nº:  

CPF/CNPJ: 

PROPOSTA 

Nº LOTE DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

 
 I 
 

 
Óleo queimado aproximadamente 200 
(duzentos) litros.  
 

 

 
 II 

 

 Sucata, carcaça pneus. 
59 (cinquenta e nove) Carcaças de pneus. 
Sendo 08 pneus aro 13, 03 de motocicleta e 
48 carcaça de pneus aro 15. 

 

 III 
 

Sucata de equipamentos de informática, 
equipamentos de som, vídeo, fotográfico e 
cinematográfico.  
 

 

 IV 
 
Sucata de móveis em geral 

 

                  
         Esta proposta está de acordo com todas as demais exigências para a obtenção 
dos bens descritos acima. 
 
             Estamos cientes das condições de participação no processo de alienação nº 
02/2015, do  45º BPM                          
                                                        
 

Paracatu/MG,____ de ___________de  _______ 
 

______________________________________  
ASSINATURA DO PROPONENTE 

(Legível com identificação) 
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ANEXO III –  RECIBO DE LIBERAÇÃO 

 

  

RECIBO DE LIBERAÇÃO DE MATERIAIS 

Nº do processo: _____________________ 

Data de realização: _____/______/_______ 

 

Descrição dos bens: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

CPF/CNPJ do proponente: _____________________________ 

Nome do proponente: _________________________________________________ 

 

Recebi em ____/ ________/ _____ os bens acima descritos, que arrematei no Leilão 

indicado. 

Nome: _____________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

CPF/CNPJ: _________________________________________________________ 

TELEFONE: ______________________ 
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ANEXO IV –  LAUDO DE INSPENSÃO E AVALIAÇÃO 

  
LAUDO DE INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO 

Aos 17 dias do mês setembro de 2015, a Comissão Permanente de Avaliação e 
Recebimento de  Materiais (CPARM), designada por ato publicado no BI nº 04 de 05 de 
fevereiro de 2015, do 45º PBM reuniu-se com o objetivo de inspecionar e avaliar bens 
destinados a alienação, bem como sugerir a destinação mais conveniente, econômica e 
oportuna para os materiais, conforme abaixo indicado: 

 

Nº do lote Descrição Valor do lote 
    (Mínimo) 

 
LOTE I 

 

Óleo queimado aproximadamente 200 
(duzentos) litros.  

R$    10,00 

 
LOTE II 

 

 Sucata , carcaça pneus. 
59 (cinquenta e nove) Carcaça de pneus. Sendo  
08 pneus aro 13, 03 de motocicleta e 48 carcaça 
de pneus aro 15. 

R$ 450,00 

LOTE III 

Sucata de equipamentos de informática, 
equipamentos de som, vídeo, fotográfico e 
cinematográfico. 

R$     2,00 

LOTE IV 
 
Sucata de móveis em geral. 

 
R$     2,00 

 
Obs. O valor mínimo do bem foi obtido conforme referências do valor de 
mercado local. 

Após a inspeção técnica e análise do lote acima relacionado, a CPARM entende que 

a alienação é oportuna e conveniente, uma vez que os citados materiais já não servem para 

o fim a que se destinam, e levando ainda em consideração que a Unidade não possui local 

apropriado para o armazenamento dos materiais, o que poderia colocar em risco a 

integridade física e/ou incolumidade de militares que tem contato com os materiais. 

Obs. Os valores dos lotes que constam neste Laudo de Inspeção, foram obtidos nos 

termos do art. 12 da Instrução nº63/20110-DAL, dada a dificuldade de pesquisa de preço no 

mercado em face da obsolescência e/ou singularidade dos materiais. 

 

Quartel em Paracatu, 17 de setembro de 2015. 

 

 
Guilherme de Carvalho Teixeira, 2º Ten PM 

Presidente da CPARM 
 

 
Lindomar Moreira da Cruz, 2º Sgt PM 

Membro  
 

 
Jonas Alves de Souza, 3º Sgt PM 

Membro Suplente 

 


