
Edital de Licitação – Modalidade Leilão

Leilão 01/2015 - CMB

1. Preâmbulo

A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Material Bélico, torna público 

que  receberá  propostas  para  a  venda  de  aproximadamente  4.000  Kg  de  aramida, 

aproximadamente 252 Kg de alumínio, 01 plaina limadora de 600mm, 01 plaina limadora de 

250mm,  01  prensa excêntrica  e  01  serra  circular  vertical  de  fita,  conforme  valor  mínimo 

constante no Laudo de Inspeção e Avaliação, de acordo com os dispositivos legais da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e do Decreto Estadual n° 45.242, de 11 de dezembro de 2009,  

e a Resolução n° 37/2010-SEPLAG, de 09 de julho de 2010.

Data de recebimento das propostas: 14/10/ 2015

Horário: 09:00 horas.

Local:  Sala de reunião do CMB, situada na Av.  Amazonas,  6.745,  bairro Gameleira,  Belo 

Horizonte/MG – entrada pelo 5º Batalhão.

2. Do objeto

Constitui objeto deste leilão: aproximadamente 4.000 Kg de aramida, aproximadamente 252 

Kg de alumínio,  01 plaina limadora de 600mm, 01 plaina limadora de 250mm, 01 prensa 

excêntrica e 01 serra circular vertical de fita, constantes do Rol de Bens Alienáveis, 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 08 de outubro e 09 de outubro de 2015,  

das 09:00 às 11:00 horas e de 14:00 às 16:00 horas.

4. Da participação

4.1 Os participação dos licitantes no leilão implica o conhecimento e na plena e irretratável  

aceitação dos termos e das condições desse edital e de seus anexos.

4.2 O licitante poderá participar do Leilão das seguintes formas: 

4.2.1 se pessoa física 



a) diretamente, mediante sua presença e apresentação dos documentos descritos no Item 

4.4; 

b) indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado em Procuração 

com finalidade específica, por instrumento particular com firma reconhecida em cartório ou por 

instrumento público, mediante apresentação dos documentos descritos no item 4.3, referentes 

à pessoa representada.

4.2.2. se pessoa jurídica 

a)  diretamente,  mediante  a  presença  de  seu  representante  legal  consoante  designação 

expressa no Contrato Social (ou equivalente) e apresentação dos documentos descritos no 

item 4.3; 

b) indiretamente, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em Procuração 

com finalidade específica, por instrumento particular com firma reconhecida em cartório ou por 

instrumento público, mediante apresentação dos documentos descritos no item 4.3, referentes 

ao representante legal da empresa. 

4.3  Serão  exigidos  para  o  credenciamento  do  licitante,  a  apresentação  dos  seguintes 

documentos e informações: 

Original e cópia do Documento de Identidade previsto na Legislação Federal ou Comprovante 

de Emancipação, se for o caso; 

Original  e  cópia  do Cadastro  de  Pessoa Física –  CPF ou  Cadastro  Nacional  de Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 

Endereço de correio eletrônico – e-mail; 

Telefones para contato; 

Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar (modelo conforme Anexo B deste 

edital);

Declaração  de  que  o  licitante  não  possui  trabalhadores  menores  de  18  anos  realizando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz (modelo conforme Anexo C deste edital), se pessoa jurídica. 



Certificado de Registro emitido pelo Exército Brasileiro, nos termos do Decreto nº 3.665, de 20 

de novembro de 2000;

4.4 Os documentos referidos no item anterior deverão ser exibidos no original ou por qualquer  

processo  de  fotocópia  (devidamente  autenticada  por  cartório  ou  por  servidor  da 

Administração), ou, ainda, estarem publicados em qualquer Órgão da imprensa oficial. 

4.5 NÃO poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: 

4.5.1 os servidores da Polícia Militar de Minas Gerais, nos termo do art. 9º da Lei nº 8.666/93;

4.5.2 os funcionários contratados que prestam serviços na PMMG; 

4.5.3 pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a Administração, cujas 

sanções cominadas foram cominadas nas formas previstas no art. 87, inc. III ou IV, da Lei nº 

8.666/93.

4.6 Este edital se encontra disponível no “site” eletrônico www.pmmg.mg.gov.br e no Centro 

de Material  Bélico,  localizado na Av.  Amazonas,  6745 – Gameleira  –  Belo  Horizonte/MG, 

mediante pagamento de R$ 0,20 (vinte centavos de real) por página, para cobrir os custos 

com sua reprodução, e será fornecido com a apresentação do comprovante de pagamento do 

Documento de Arrecadação Estadual – DAE, devidamente autenticada por banco credenciado 

pelo Estado de Minas Gerais para receber tal pagamento.

5. Do procedimento

5.1 Os lotes  serão leiloados na ordem cronológica da exibição,  sendo que,  os  lotes  não 

arrematados poderão retornar ao certame. 

5.2 Será considerada arrematante a pessoa natural ou jurídica, que oferecer pelo lote o lance 

de maior valor, obedecendo ao critério de julgamento da MAIOR OFERTA, nunca inferior ao 

valor de avaliação.

5.3 Os intervalos dos lances serão definidos pelos leiloeiros administrativos. 

5.4 Da sessão pública será lavrada a ata, da qual deve constar o valor pelo qual cada um dos 

lotes  de bens  foi  arrematado,  o  nome do  licitante  vencedor,  além de todas  as  principais 

ocorrências do leilão (fatos relevantes). 

5.5 Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos 

http://www.pmmg.mg.gov.br/


Adquiridos pelo arrematante. 

5.6 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência. 

5.7  Caso  o  proponente  deseje  formular  por  escrito  sua  proposta,  deverá  preencher  o 

formulário próprio (anexo A). Na sessão de leilão, poderá haver o oferecimento de propostas 

orais, sendo declarado vencedor do lote o proponente que ofertar o maior lance ou oferta.

5.8 A participação na sessão de leilão não fica condicionada a apresentação da proposta por  

escrito, em conformidade com o formulário próprio (anexo A). Porém, não havendo disputa 

por meio de lances verbais, será declarado vencedor o proponente que tiver apresentado, por 

escrito, sua proposta, conforme formulário próprio (anexo A).

6. Do julgamento

Será vencedora a proposta que, atendidas todas as condições exigidas nesse instrumento, 

apresentar o maior lance ou oferta. Fica 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

7.1 O pagamento do bem arrematado será à vista e o arrematante deverá fazê-lo no prazo de 

02 dias úteis  diretamente nas agências bancárias através do Documento de Arrecadação 

Estadual – DAE Eletrônico a ser fornecido pela Unidade no dia da sessão do leilão. 

7.2.  Será  emitido  01  (um)  Documento  de  Arrecadação  Estadual  (DAE-Eletrônico)  para 

cada lote arrematado. 

7.3 Os bens arrematados deverão ser retirados no Centro de Material Bélico até 05 dias úteis 

após o pagamento, no horário de 09:00 ou 14:00 horas, exceto às quartas-feiras em que o 

único horário será às 09:00 horas,  em dias úteis,  mediante agendamento pelos telefones 

2123-1062 e 2123-1037 e apresentação do recibo de liberação dos materiais. 

7.4 O arrematante no dia da retirada dos materiais, deverá apresentar cédula de identidade e 

CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica (acrescidos de procuração, se for o caso) 

com comprovante de endereço e o Documento de Arrecadação Estadual – DAE (original), 

devidamente quitado, para emissão do respectivo recibo de arrematação.

7.5. Mediante comprovação do pagamento integral do bem arrematado, a Unidade emitirá 

para cada lote o recibo contendo: 



Data do leilão; 

Identificação completa do arrematante; 

Número do leilão e do lote arrematado; 

7.6  Após  o  prazo  estipulado,  sem que  ocorra  a  retirada  do(s)  material(is),  implicará  em 

declaração  do  arrematante  como  DESISTENTE,  independente  de  notificação  judicial  ou 

extrajudicial, perdendo o direito ao(s) bem(s) arrematado(s), os quais serão reincorporados ao 

Patrimônio do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da responsabilidade cível, conforme o 

caso. 

8. Sanções 

8.1 Após a aceitação do lance pelo Leiloeiro, o arrematante firma compromisso de cumprir as 

etapas de aquisição do bem. Caso ocorra desistência durante o certame e seja realizada a 

comunicação tempestiva aos leiloeiros, o lote poderá ser apregoado novamente nesta sessão, 

não ficando o Licitante sujeito a penalidades. 

8.2 A recusa injustificada do arrematante em cumprir as etapas de aquisição e retirada dos 

bens  nos  prazos  e  condições  previstos  no  Edital  caracteriza  o  descumprimento  total  da 

obrigação assumida, sujeitando-o à perda imediata do direito a aquisição de qualquer um dos 

lotes. Caso seja detectada intenção do arrematante em prejudicar o andamento do leilão, a 

Comissão  de  Alienação  poderá  garantida  prévia  defesa,  aplicar  as  seguintes  sanções 

previstas na Lei Federal no 8.666/93: 

I. Advertência; 

II. Multa de 20% sobre o valor do lance final da arrematação. 

III.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por até 2 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  depois  do  ressarcimento  à 

Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no 

inciso anterior.

9. Dos Recursos

9.1 Observadas as peculiaridades do leilão e o disposto no art.  109 da Lei  no 8.666/93,  



qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção verbal de recorrer 

da  decisão  proferida  sobre  habilitação  ou  julgamento  das  propostas,  quando  lhe  será 

concedido prazo de 5 (cinco) dias para apresentação das razões do recurso no Centro de 

Material Bélico, localizado na Av. Amazonas, 6745 – Gameleira – Belo Horizonte/MG.

 

9.2 Caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, nos 

casos de aplicação da sanção prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei no 8.666/93. 

9.3  Decididos  os  recursos  e  os  pedidos  de  reconsideração  porventura  interpostos  e, 

constatada  a  regularidade  dos  atos  procedimentais  pela  autoridade  competente,  esta 

adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

10. Das disposições gerais

10.1. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência da alienação 

por venda.

10.2 O arrematante do lote das aramidas deverá retirar o material e realizar o corte das placas 

de colete  balístico  em algum local  da Região Metropolitana de Belo  Horizonte,  conforme 

fiscalização e  orientação emanada do  Centro  de  Material  Bélico.  O  vencedor  do  lote  de 

aramida deverá cortar e dar destino aos 2.180 (aproximadamente) coletes mistos de aramida 

e polietileno (goldflex), os quais se encontram neste Centro.

10.3 A retirada e o transporte dos bens arrematados ficarão sob a inteira responsabilidade dos 

arrematantes, devendo os mesmos observarem as regras alusivas ao transporte de cada tipo 

de material, inclusive quanto a normas ambientais específicas, caso haja.

10.4 A pesagem das aramidas alienadas deverão ocorrer pelo arrematante, em local onde 

haja  balança aferida  pelo  INMETRO,  sendo a  pesagem acompanhada por  um militar  do 

Centro.

10.5 Aplicam-se a esta alienação os dispositivos legais pertinentes, em especial os da Lei 

Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 

10.6 Qualquer cidadão, nos termos do Art. 41 da Lei no 8.666 de 1993, é parte legítima para  

impugnar este edital, devendo protocolar o pedido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes 

da data da realização do leilão, em razão de irregularidade na aplicação da referida lei. 

10.6.1  A impugnação  deverá  ser  protocolizada  no  Centro  de  Material  Bélico,  devendo, 

obrigatoriamente, estar acompanhada de documentos que identifiquem o impugnante, ou seu 

procurador se for o caso.



10.6.2 A Administração julgará o pedido no prazo de 03 (três) dias úteis.

10.7 A Comissão Permanente de Licitação poderá, por motivos justificados, retirar do leilão 

qualquer um dos lotes descritos no edital.

10.8  Demais  esclarecimentos  poderão  ser  obtidos  junto  ao  Centro  de  Material  Bélico, 

localizado na Av.  Amazonas, 6745 – Gameleira – Belo Horizonte/MG, telefone (31) 2123-

1062, nos dias de segunda a sexta-feira, de 08horas e 30 minutos às 12horas e 13 horas às  

17horas, exceto nas quartas-feiras, que o horário será de  08horas e 30 minutos às 13horas.

               Belo Horizonte, 21 de setembro de 2015.

Guilherme Couto de Oliveira, 1º Ten PM

                                           Presidente da Comissão de Licitação

  

Giovani Moreira Campos, 1º Ten PM 

                                                   Presidente da CPARM

Saulo José de Oliveira, 2º Ten PM

                                                              Leiloeiro

Clayton José de Santana, 1º Ten PM

                                        Chefe da Seção Administrativa do CMB

Jorge Eustáquio Netto Armando

     Assessor Jurídico da Unidade     



ANEXO A
PROPOSTA DE COMPRA 

PROPOSTA DE COMPRA

PROPONENTE

Nome do proponente/empresa:

Endereço da empresa:

Processo nº: 

CPF/CNPJ:

PROPOSTA

Nº LOTE DESCRIÇÃO VALOR (R$)

                 
         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 
____/____, do  ___________ CMB.                                                                          

____________ ____ de _________de  _______
______________________________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE
(Legível com identificação)



ANEXO B
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

..................................................(nome  da  pessoa  física  ou  jurídica),  CPF/CNPJ 

nº ..............................., declara, sob as penas da lei,  que, até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores.

Data e local

____________________________________

Assinatura 



ANEXO C

DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

..................................................(nome  da  pessoa  física  ou  jurídica),  CPF/CNPJ 

nº ..............................., declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer 

trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na  forma da lei.

Data e local

____________________________________

Assinatura 



ANEXO D

VALORES MÍNIMOS DOS LOTES

LOTE DESCRIÇÃO DO LOTE VALOR MÍNIMO 

01 Aramida - aproximadamente 5.500 placas - 

valor do Kg

R$2,17 por KG

02 Alumínio –  Aproximadamente 1.680 colméias - 

valor do Kg

R$3,50 por KG

03 Plaina limadora de 600mm - 01 unidade R$1.167,00

04 Plaina limadora de 250mm - 01 Unidade R$600,00

05 Prensa excêntrica - 01 unidade R$700,00

06 Serra circular vertical de fita - 01 unidade R$750,00


	______________________________________ 
	ASSINATURA DO PROPONENTE

