
       
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPRA DE BENS EM 

ALIENAÇÃO

PROCESSO DE ALIENAÇÃO NR 01/2015-3º BPM    
 1. Preâmbulo. 

O Ordenador  de  Despesas do 3º  Batalhão da Polícia  Militar  torna público  que 
receberá propostas para venda de 03 lotes compostos de materiais inservíveis para a 
administração pública e 01 lote composto por materiais obsoletos, ambos pela MAIOR 
OFERTA, nunca inferior ao valor da avaliação, de acordo com os dispositivos legais da 
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, em especial ao artigo 24, inciso II, Decreto 45. 242 de 
11/12/2009 e  Resolução 37/2010 (SEPLAG), de 09 de julho de 2010.
        Data de realização do Leilão: 25/08/2015 – horário: 10:00h
        Data limite para recebimento das propostas:  25  /08/2015  -      Horário: 09:00h  
Endereço:  3º-BPM,  Rua Pedro Duarte s/n, B. Romana, Diamantina-MG, CEP 39.100-
000-(Secretaria)
As propostas poderão ser enviadas pelo correio ou entregues diretamente no endereço 
acima, endereçadas a CPL (Comissão Permanente de Licitações) do 3º BPM.
        
2. Do objeto: quatro lotes de materiais inservíveis, divididos em: 01 - mobiliário, 02 - 
Maquinas, 03 – Subprodutos diversos (metal, alumínio, madeira, sucata de máquinas, 
maquinas de escrever, etc) de material de consumo e permanentes constantes do Rol 
de Bens Alienáveis e 04 – Materiais e equipamentos obsoletos, todos parte integrante 
deste processo de alienação que serão entregues no estado em que se encontram.
        
3. Da visitação: Os lotes estarão disponíveis para visitação nos dias 20, 21 e 24 de 
agosto  das  08:30  às 11:30  e  das  14:00  às  17:30  horas  na  sede  do  3º  BPM  em 
Diamantina. 
         
4.  Da participação:  Poderão apresentar  propostas  pessoas físicas,  apresentando o 
CPF ou jurídica apresentando o CNPJ, sendo vedada a participação de servidor público. 
    
5.  Da proposta:  Para proposta, o proponente deverá preencher o formulário próprio 
(anexo “G” da instrução 63/2010 da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG, anexo II 
deste edital). 
        
6.  Do  julgamento:  Será  julgada  vencedora  a  proposta  que,  atendidas  todas  as 
condições exigidas nesse instrumento, apresentar a maior oferta para o lote. É facultada 
a participação dos proponentes, podendo durante a sessão, efetuarem novas ofertas, 
registrando-se o procedimento em ata.
       
7.  Do  pagamento e  liberação  dos  lotes: O  pagamento  do(s)  lote(s)  comprado(s) 
deverá ser efetuado pelo proponente em moeda corrente, por meio de Documento de 
Arrecadação Estadual (DAE) emitido pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFi) do 3º 
BPM, cujo comprovante será entregue pelo proponente vencedor ao Presidente da CPL. 

7.1. De posse da quitação o Presidente emitirá um recibo, liberará o bem comprado e  



fixará prazo para retirada do mesmo em, no máximo, 05 (cinco) dias úteis após a data 
desta quitação.

7.2 Após o término deste 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  direta 
implica no conhecimento e na plena e irretratável  aceitação de todas as exigências 
contidas neste instrumento. 
         

Diamantina, 11 de agosto de 2015.

Fábio José Teixeira Castro Lopes, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão de Licitação



  

ROL DE BENS ALIENÁVEIS 

PROCESSO N.º 01/2015- (3ºBPM)

LOTE Descrição padronizada Valor Mínimo

01
Sucata  de  mobiliário,  sendo:  mesas,  cadeiras, 
armários, camas, sofás, carteiras escolares.
Quantidade:  unidades

R$ 420,00

02 Sucata de máquinas, eletrônicos, eletro domésticos e 
instrumentos  musicais,  sendo:  fogão,  geladeira, 
freezer,  estufa,  ventilador,  liquidificador,  enceradeira, 
cortador de grama, bebedouro, televisões, etc.
Quantidade:

R$ 820,00

03 Sucata de diversos materiais, sendo separada por tipo 
de matéria-prima, composto por: ferro; latão; alumínio; 
cobre; madeira e lenha; vidro; sucata de de máquinas, 
motores, aparelhos e equipamentos em geral; sucata 
de máquinas, motores, aparelhos e equipamentos de 
informática; sucata de máquinas, motores, aparelhos e 
equipamentos de telecomunicações; sucata de móveis 
em geral.
Quantidade:

R$ 1190,00

04 Materiais  obsoletos  sem  uso  para  administração 
pública, sendo: Câmeras fotográficas, vídeo cassete, 
gravador  de  voz  analógico,  relógio  de  parede, 
retroprojetor,  projetor  de  filmes,  binóculos, 
mimeógrafos, etc. 
Quantidade:

R$ 250,00

Diamantina, 16 de agosto de 2012

Fábio José Teixeira Castro Lopes, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão de Licitação



ANEXO “G” Instrução 63/2010-DAL
PROPOSTA DE COMPRA

PROPONENTE

Nome do proponente/empresa:

Endereço da empresa:

Processo nº: 01/2015

CPF/CNPJ:

PROPOSTA

Nº LOTE DESCRIÇÃO VALOR (R$)

01
Sucata  de  mobiliário,  sendo:  mesas,  cadeiras, 
armários, camas, sofás, carteiras escolares.

02

Sucata de máquinas, eletrônicos, eletro domésticos e 
instrumentos musicais, sendo: fogão, geladeira, freezer, 
estufa,  ventilador,  liquidificador,  enceradeira,  cortador 
de grama, bebedouro, televisões, etc.

03

Sucata de diversos materiais, sendo separada por tipo 
de matéria-prima, composto por: ferro; latão; alumínio; 
cobre; madeira e lenha; vidro; sucata de de máquinas, 
motores,  aparelhos e equipamentos em geral;  sucata 
de máquinas, motores,  aparelhos e equipamentos de 
informática; sucata de máquinas, motores, aparelhos e 
equipamentos de telecomunicações; sucata de móveis 
em geral.

04

Materiais  obsoletos  sem  uso  para  administração 
pública,  sendo:  Câmeras  fotográficas,  vídeo  cassete, 
gravador  de  voz  analógico,  relógio  de  parede, 
retroprojetor,  projetor  de  filmes,  binóculos, 
mimeógrafos, etc. 

 Esta  proposta  está  de  acordo  com todas  as  demais  exigências  para  a  obtenção  do  bem 
descrito acima.

 Estou ciente das condições de participação no processo de alienação nº 01/2015/3º BPM 
     
                                                        
                                 Diamantina____ de _____________de  2015

______________________________________ 
ASSINATURA DO PROPONENTE

(Legível com identificação)
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