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CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

DE COMPRA DE SEMOVENTES CANINO 

1. Preâmbulo 

O Quarto Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, torna público 

que receberá propostas para venda de 01 (um) semovente canino, 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, Instrução nº 63/2010, de 05 de 

outubro de 2010. 

Data de recebimento das propostas: 18/04/2013. 

Horário: Das 14h00min horas às 15h00min horas.  

Local: Quartel do 4º BPM (Canil), sito à Praça Magalhães Pinto, 530, bairro 

Fabrício, Uberaba/MG. 

2. Do objeto 

01 (um) semovente canino constante do Rol de Bem Alienável, parte integrante 

desta Solicitação de Proposta, conforme anexo “A”, desde edital, que será 

entregue no estado em que se encontra. 

3. Da visitação 

3.1 O semovente estará disponível para visitação nos dias 12, 15, 16, 17 e 18, 

de abril de 2013, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, e 

no dia 17 de abril de 2013, das 08h30min às 13h00min. 

3.2 Os interessados poderão agendar a visitação do semovente no Canil, no 

interior do 4º BPM, com 3º Sgt Breno ou Plantão do referido Canil. 

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 e menores de 18 anos não emancipados. 

4.2 No ato de arrematação, o interessado será considerado credenciado 

perante CPL do 4º BPM 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; 

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 sociedades por ações, acompanhada 

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 cópia 

autenticadas ou cópia simples acompanhada do original, quando deverão ser 

autenticadas pelo Presidente da CPL do 4º BPM.    

5. Da proposta 

Para a proposta, o proponente deverá preencher o formulário próprio, conforme 

Anexo “B”. 

5.1 O envelope contendo a Proposta de compra deverá ser indevassável 

hermeticamente fechado e entregue à Comissão Permanente de Licitação no 

horário das 14h00min às 15h00minhs, do dia 19 de abril de 2013. 

5.2 Os membros da CPL não receberão proposta após o inicio da sessão de 

Dispensa de Licitação. 

5.3 As propostas não poderão impor condições ou conter opções. 

5.4 O preço deverá ser apresentado numericamente e por extenso para o 

semovente objeto da presente licitação. Caso ocorra divergência entre os 

algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

5.5 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, apresentarem a maior oferta. É facultada a participação dos 

proponentes, podendo, durante a seção, efetuar nova oferta, registrando o 

procedimento e o resultado em ata. 

7. Do pagamento e liberação do Semovente  

O pagamento do referido semovente canino comprado deverá ser efetuado 

pelo proponente em moeda corrente, por meio de Documento de Arrecadação 



Estadual (DAE), a ser fornecido pela Seção de Orçamento e Finança (SOFI) do 

4º BPM, cujo comprovante será entregue pelo proponente vencedor ao 

Presidente da CPL, no prazo máximo de 48 horas após a arrematação. 

7.1 De posse da quitação, a CPL emitirá o recibo, liberará o semovente 

comprado e fixará prazo para a sua retirada em, no máximo, 05 (cinco) dia 

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. 

8. Das disposições gerais. 

8.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência 

da alienação por venda. 

8.2 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. 

8.3 Em caso de dúvidas, os interessados poderão fazer contato nos telefones: 

3318-3819 ou 3318-3825. 

 

 

Uberaba-MG, 11 de abril de 2013. 

 

 

MAGNO CIPRIANO DE OLIVEIRA, CAP PM 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 


