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EDITAL DE PREGÃO NA MODALIDADE DE LEILÃO Nº 01/2017 

PROCESSO Nº CNO 30/2017 

 

O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, 

Alexandre Kunen, através da Comissão de Leilão, devidamente nomeada pela 

Portaria SAMAE CNO nº 035/2017, de 13/02/17, torna público que em 

29/09/2017, até às 09 horas, na sede do SAMAE, situado na Rua Caetano Carlos, 

466, na cidade de Campos Novos - SC receberá envelopes de proposta dos 

licitantes interessados em participar da presente alienação na modalidade Leilão,  

nº 01/2017,  destinada a venda de bens a materiais inservíveis para o SAMAE, 

que será processado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e suas modificações, atendidas as especificações e formalidades 

seguintes:  

 

OBS: Local e horário para a retirada do Edital, esclarecimentos e informações: 

Departamento de Compras do SAMAE, localizado na Rua Caetano Carlos, 466 em 

Campos Novos – SC, no e-mail compras@samaecn.com.br, das 09h00min as 

11h00min e das 14h00min as 17h00min, pelo telefone: (49) 3541-0844 ou site 

www.samaecn.com.br e camposnovos.sc.gov.br. 

 Contato: Carla, Paulo ou Alexandre Biolchi através do Telefone: (49) 3541-0844, 

E-mail: compras2@samaecn.com.br e licitacao@samaecn.com.br 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1. alienação para venda, 01 caminhão basculante, móveis, equipamentos de 

informática, pneus e materiais de consumo (sucatas), no estado em que se 

encontram, considerados inservíveis para o SAMAE,  de acordo com os valores 

mínimos, conforme especificado abaixo:  

 

Número 

do Bem 

Descrição 
Valor para 

venda R$ 

LOTE 01 

Mobiliário em geral 

06 Armário de madeira com 6 portas sendo 3 

envidraçadas e 3 fechadas medindo 1,60 x 1,70 x 

0,40cm 

10,00 

127 Estante em cerejeira medindo 1,30 x 1,60 m 1,00 

181 Armário em cerejeira com 2 portas c/chaves e demais 

espaços em aberto medindo 1,60 x 1,60 x 0,35cm. 

2,00 

18 Mesa para máquina de escrever com tampa fórmica 

medindo 0,57 x 0,47 x 0,75 com 01 gaveta 

 

0,50 

221 Escada elástica de madeira de 3,50 x 6,20 m 1,00 

235 Cadeira estofada em vinil preto 35,00 

http://www.samaecn.com.br/
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238 Cadeira estofada em vinil preto 35,00 

441 Cadeira giratória mod. secretaria com espuma 

injetada de 5 cm no assento, 3,5cm no encosto, 

revestida com tecido polipropileno azul estrutura em 

aço preto regulagem de encosto amortecedor a gás 

 

 

 

40,00 

446 Cadeira giratória mod. secretaria com espuma 

injetada de 5 cm no assento, 3,5cm no encosto, 

revestida com tecido polipropileno azul estrutura em 

aço preto regulagem de encosto amortecedor a gás. 

 

 

 

40,00 

438 Cadeira giratória mod. secretaria com espuma 

injetada de 5 cm no assento, 3,5cm no encosto, 

revestida com tecido polipropileno azul estrutura em 

aço preto regulagem de encosto amortecedor a gás 

 

 

 

40,00 

440 Cadeira giratória mod. secretaria com espuma 

injetada de 5 cm no assento, 3,5cm no encosto, 

revestida com tecido polipropileno azul estrutura em 

aço preto regulagem de encosto amortecedor a gás 

 

 

 

40,00 

443 Cadeira giratória mod. secretaria com espuma 

injetada de 5 cm no assento, 3,5cm no encosto, 

revestida com tecido polipropileno azul estrutura em 

aço preto regulagem de encosto amortecedor a gás 

 

 

 

40,00 

444 Cadeira giratória mod. secretaria com espuma 

injetada de 5 cm no assento, 3,5cm no encosto, 

revestida com tecido polipropileno azul estrutura em 

aço preto regulagem de encosto amortecedor a gás 

 

 

 

40,00 

264 Balcão p/atendimento c/4 gavetas suporte p/teclado 

de micro, med. 3.19 x 1.70x 1.10 x1.10 na cor ovo 

10,00 

242 Conjunto auditório c/ 3 cadeiras em tecido xadrez 

bege 

15,00 

Máquinas e Utensílios de Escritório 

52 Máquina de calcular eletrônica com visor e fita marca 

Wander Wood 4.100 td 

 

0,50 

96 Calculadora Sharp cs 2181 1,00 

75 Máquina de calcular Sharp mod. 2181 12 dígitos, 

visor e fita. 

1,00 

101 Calculadora elétrica marca Sharp mod. 2181 com 

visor e bobina 

 

1,00 

65 Turbo circulador de ar s/suporte 50 cm 220 v. marca 

Arno 

0,01 

151 Ventilador de ar 3 velocidades marca Arno cor 

marrom 

0,01 

300 Ventilador fd30 4 ventos Arno 0,01 

301 Ventilador fd 30 4 ventos Arno 0,01 

Equipamentos e Ferramentas 
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422 Rompedor para remoção e demolição de concreto 

1.500w força de impacto faule 6-25j marca Bosch 

 

5,00 

185 Escada de ferro de abrir com altura de 2 mts e com 7 

degraus 

2,00 

104 Escada de engate de 4 metros 0,50 

192 Balança modelo mg-200 de 0 a 200 g marca Gehaka 20,00 

196 Deionizador 3.500 capacidade 100 litros/hora 10,00 

203 Betoneira c/capacidade de 120 lts c/ motor elétrico de 

1/2 cv monofásico 

 

1,00 

306 Conjunto moto-bomba sucção a gasolina, 7m3, 

30.000l/h Stihl c/10 m mangueira 2" 

 

1,00 

353 Máquina desentupir esgoto de 1 1/2" até 10", 80 m 

distância, sistema de embreagem de segurança, 

desliga ao soltar alavanca castanha p/fixar cabos 1 1/4 

e 5/8motor bivolt 1cv tl500 

 

 

 

1,00 

425 Fotômetro para analise de agua, nova 60 da marca 

Merck 

10,00 

465 Bebedouro de mesa na cor branco c/7regulagem de 

temperatura da agua, marca Esmaltec modelo egm 30 

de mesa 

 

 

5,00 

467 Bebedouro de mesa na cor branco c/7regulagem de 

temperatura da agua, marca Esmaltec modelo egm 30 

de mesa 

 

 

5,00 

643 Cortador de grama elétrico com base em chapa de 

aço, cesto recolhedor de 40 litros, potência 1800 w, 

faixa de corte 40 cm, rotação mínima 3000 rpm, 

regulagem de altura de corte 5 posições, marca Trapp. 

 

 

 

2,00 

 Utensílios Domésticos 

343 Enceradeira elétrica 220v 60hz c/ 5 m fio – Electrolux 6,00 

129 Geladeira cônsul 280 litros cor bege 20,00 

194 Fogão a gás 4 bocas marca Dako 5,00 

 Equipamentos de processamento de dados  

368 Microcomputador dualcore e5300 2.6ghz, hard disk 

160gb mem. 2gb dvdrw kit barebone, mouse teclado, 

cx, de som c/monitor 17" c/windos xp e ofice basic 

licenciados. 

 

 

140,00 

346 Microcomputador p.4 2.8 1mb, HD 40gb, memória 

512mb cdw, drive 1.44, gabinete 4b, mouse óptico 02 

cx de som, monitor 17" tela plana teclado ABNT 

 

 

140,00 

370 No-break 1400v bivolt sms 20,00 

458 Impressora laser HP p2055dn, impressão frente e 

verso automático 33ppm 1200x1200dpi ciclo de 

impressão 50.000pg./mês memória padrão 128mb 

 

160,00 

371 Impressora colorida 20ppmm na impressão preta e  
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14ppmm no colorido HP disk Jet d2460 40,00 

457 Impressora laser HP p2055dn, impressão frente e 

verso automático 33ppm 1200x1200dpi ciclo de 

impressão 50.000pg./mês memória padrão 128mb 

 

 

160,00 

296 No-break 600wa ups manager 0,01 

 VALOR TOTAL MÍNIMO LOTE 01 1.071,55 

LOTE 02 – Veículo 

640 Caminhão basculante à diesel, cor branca, 

ano/modelo 1986, placas BXC0917, marca Mercedes 

Benz, 1313. Observação: o motor não funciona, sendo 

que o veículo deverá ser retirado através de guincho 

ou outro meio que seja apropriado pelo comprador. 

10.000,00 

 VALOR TOTAL MÍNIMO LOTE 02 10.000,00 

 

 

LOTE 03 

05 PNEUS RETRO 12 -16.5 

09 PNEUS RETRO 19.5-24 

06 PNEUS 215X75X17,5 

08 PNEUS 205X60X16 

12 PNEUS 275X80X22.5 

08 PNEUS 185X60 

 

40,00 

180,00 

50,00 

50,00 

50,00 

5,00 

 VALOR TOTAL MÍNIMO LOTE 03 3.160,00 

 

 

LOTE 04 

SUCATAS DE FERRO, contendo aproximadamente 

1.000Kg de ferro, sendo: 

- Aproximadamente 20 colares de água (ferro); 

- 01 portão da sede administrativa do SAMAE; 

- 01 prateleira Oficina/Almoxarifado retirado na 

reforma da sede administrativa; 

- 02 portas Oficina/Almoxarifado retiradas na reforma 

da sede administrativa; 

- 04 janelas Oficina/Almoxarifado retiradas na 

reforma da sede administrativa; 

- 08 placas de sinalização; 

- 01 caixa para hidrante; 

- 01 aerador; 

- 01 concha estreita retro n° 341; 

- Carcaça moto bomba 20cv elevatória de esgoto do 

Bairro Santo Antônio; 

- Carcaça moto bomba 15cv elevatória de esgoto da 

Bacia B; 

- Carcaça moto bomba 15cv elevatória de esgoto da 

Bacia A;  

- Carcaça motor de recalque de água da ETA 40cv; 

- Conjunto de carcaça motor e bomba da captação 

 

 

0,30/KG 
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125cv; 

- Carcaça de bomba para Poço Artesiano, Barra do 

leão, Boa Esperança, Bela Vista; 

- Carcaça de motor da captação 100cv; 

- Quadro de comando Elevatória da COOCAM; 

- Quadro de comando Barra do Leão. 

 VALOR TOTAL MÍNIMO LOTE 04 0,30/KG 

 LOTE 05 

Aproximadamente 40 kg de tubos de PVC 

inutilizados devido quebras após consertos, caixas de 

proteção para 02 hidrômetros e kits cavaletes 

 

 

 

0,20/KG 

 VALOR TOTAL MÍNIMO LOTE 05 0,20/KG 

 LOTE 06 

APROXIMADAMENTE 500 KG DE PEDAÇOS DE 

MADEIRAS INUTILIZÁVEIS PARA O SAMAE. 

 

 

  0,05/KG 

 VALOR TOTAL MÍNIMO LOTE 06   0,05/KG 

 LOTE 07 - MATERIAL DE CONSUMO 

- 09 capacetes para motocicletas (vencidos); 

- 05 portas sabonete líquido; 

- 05 teclados diversos; 

- 03 mouses; 

- 05 telefones; 

- 01 gravador digital de vídeos, marca Intelbras; 

- 06 rádios transmissores, marca Intelbras; 

- 01 leitor de código de barras, marca Bematech; 

- 01 pacote de Chaves relógio ponto; 

- 01 perfurador de papel; 

- 05 caixas de disquetes; 

- 07 rolos de papel branco para fax; 

- 01 aplicador de flúor; 

- 03 persianas; 

- 12 cartuchos de toner; 

- 01 banco Retroescavadeira; 

- 01 capota Saveiro. 

200,00 

 

 VALOR TOTAL MÍNIMO LOTE 07 200,00 

 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão ofertar lances pessoas físicas identificadas por meio de Carteira de 

Identidade e CPF, ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante de 

residência e as pessoas jurídicas devem apresentar o Cartão do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), e o Contrato Social e não 
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sendo o representante legal, procuração com firma reconhecida, dando poderes para 

dar lances. Todos os documentos deverão ser cópias, juntamente com os originais 

para confirmação da veracidade pelo pregoeiro. 

Além dos documentos mencionados também devera ser fornecido comprovante de 

endereço e número de telefone, inclusive celular. 

 

3 - VEDADA A PARTICIPAÇÃO 

 

a) Menor de idade; 

 

b) Pessoas que já tenham sido inadimplentes em processo de Leilão; 

 

c) Excluindo-se os membros da Comissão de Licitação e servidor e ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Poderão participar do 

Leilão toda e qualquer pessoa Física ou Jurídica, desde que satisfaçam as exigências 

do Edital (Inciso III, art. 9 da Lei nº 8.666/93). 

 

3.1 - Aberta a sessão, o licitante, pessoas física ou jurídica, deverá se credenciar 

perante o leiloeiro oficial designado, portando todos os documentos solicitados no 

item 2.1. 
 

4 - DA CONDUÇÃO DO LEILÃO 

 

4.1 - A condução do leilão em questão estará a cargo dos servidores públicos 

devidamente designados através da Portaria  do Pregão nº 123/2016 de 02 de 

dezembro de 2016, emitida pelo diretor do SAMAE nos termos do art. 53 de lei nº 

8.666/93. 

 

5 - DA PROPOSTA 

 

5.1 – O Licitante deverá fazer entrega da Proposta de Compra, em envelope fechado, 

a comissão de Licitação, até o dia, hora e local indicados neste Edital, sem rasuras ou 

entrelinhas, datada, assinadas e rubricadas em todas as folhas, contidas em envelope 

fechado e identificado, na parte frontal, com o nome e endereço do proponente além 

do número da Alienação. 

5.2 – A  Oferta de compra deverá ser apresentada a preço nunca inferior a avaliação 

mínima especificadas neste Edital, utilizando-se como padronização, o termo “PELO 

LOTE Nº”, contendo; 

5.2.1 – A  identificação da ofertante, com  o nome (se pessoa física) ou razão social 

(se pessoa jurídica); 

5.2.2 – O número deste edital de Alienação, bem como o dia e hora de abertura; 

5.2.3 – O lance ou oferta de compra  do bem a ser adquirido, expresso em moeda 

nacional, em algarismo e por extenso; 

5.2.4 – Endereço completo, nº de telefone e/ou e-mail do ofertante. 
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6 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

6.1- Os  envelopes apresentados serão abertos na presença dos licitantes e as 

respectivas propostas lidas em voz alta por um membro e ou pregoeiro; 

 

6.2 – Os integrantes da comissão rubricarão todas as folhas das propostas abertas, na 

presença dos licitantes; 

 

6.3 – Serão sumariamente rejeitadas as propostas que apresentarem: 

 

6.3.1. Cotação inferior à importância fixada na avaliação do Edital; 

6.3.2. Oferta para compra do material licitado a crédito ou prazo; 

6.3.3. Condições de pagamento diferentes das contidas neste edital. 

 

7.- DO JULGAMENTO 

 

7.1 – O Julgamento das propostas será efetuado pela comissão levando-se em conta, 

no interesse do serviço público, a MAIOR OFERTA DE PREÇO COMPRA DE 

CADA LOTE. 

 

7.2 – As propostas serão classificadas por ordem numérica crescente no Mapa 

Comparativo de Apuração, a partir da mais vantajosa para os cofres público. 

 

7.3 – Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas o 

desempate proceder-se-á através de: 

 

7.3.1 Apresentação de novas propostas somente para este licitantes: 

 

7.3.2 Persistindo o empate proceder-se-á o sorteio na presença dos licitantes, fato que 

será consignado em Ata. 

 

7.4 – A Comissão lavrará relatório dos trabalhos, apontando os fundamentos das 

desclassificações e da seleção efetuada, concluindo pela classificação ordinal dos 

licitantes e quando for o caso, indicando as razões  pelas quais a proposta de maior 

preço de compra não obteve o primeiro lugar. 

 

7.5– A comissão submeterá o julgamento, proferido Á homologação do Diretor do 

SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 

 

7.6- Homologado o julgamento, o licitante vencedor será notificado no prazo de 

quarenta e oito horas, para  as seguintes providências : 

 

7.6.1.1 O adjudicatário que deixar de atender o disposto no subitem anterior, será 

alijado do processo adjudicatório, convocando-se os demais licitantes. 
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7.6.2. O material adjudicado deverá ser retirado imediatamente ou após 48 (quarenta 

e oito ) horas da confirmação  bancaria do crédito para o SAMAE, sendo que o 

licitante deverá fazer  apresentação do comprovante de recolhimento  a que se refere 

o subitem anterior que servirá de documento hábil ao SAMAE, para proceder a 

entrega do bem adjudicado; 

 

7.6.2.1 O adjudicatário que deixar de proceder à retirada do material, no prazo 

estipulado no subitem anterior, sem justo motivo, a critério da administração, perderá 

o direito do mesmo, independentemente de qualquer interpelação administrativa ou 

judicial. 

 

7.6.2.2. Todas e quaisquer despesas referentes a entrega do material correrão por 

conta e risco do adjudicatário. inclusive as despesas decorrentes com a transferência 

do veiculo, qual terá o recibo de quitação assinado mediante a retirada, sendo que o 

comprador deverá efetuar a transferência imediatamente pós-retirada.  

OBS: O veículo encontra-se com a documentação em dia até a data do leilão. 

 

OBSERVAÇÕES 

 * Os Lotes 04, 05 e 06 (Sucatas de Ferro, Tubos de PVC e Pedaços de Madeiras) 

serão ofertados lances pelo valor unitário do quilograma. 

OBS: Após o resultado do vencedor, antes da retirada dos mesmos, deverá ser feita a 

pesagem prévia do veículo (pesagem sem carga e posteriormente com a carga), em 

balança indicada e acompanhada pela comissão de avaliação do SAMAE, onde a 

mesma emitirá um laudo de sua totalidade.  

OBS: Os vencedores destes lotes deverão disponibilizar veículo de carga, bem como 

pessoal para efetuar o carregamento/descarregamento de todos os materiais arrolados 

neste leilão. Os arrematantes destes lotes só terão posse dos materiais e o veículo 

após a confirmação do depósito bancário. 

 

8 - DO PAGAMENTO 

 

8.1 Os bens serão vendidos rigorosamente à vista mediante recolhimento no Banco 

Caixa Econômica Federal, através da conta 013 16.937-3 Agência nº 0851, 

operação 022 em nome do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – 

SAMAE, do valor integral do lote adjudicado, no prazo de máximo de 03 (três) dias 

úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação. 

OBS: Em caso de depósito que os valores ficam bloqueados, a liberação dos bens só 

será efetuada após a confirmação dos valores na conta do SAMAE, 

 

8.2 adjudicatário que deixar de atender o disposto no subitem anterior, será alijado do 

processo adjudicatório, convocando-se os demais licitantes 

 

9 - SANÇOES 
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9.1 - Os bens deverão ser retirados do local onde se encontram, impreterivelmente no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), após a liberação dos mesmo pelo 

SAMAE, sendo que ao final deste prazo os bens pagos e não retirados serão 

reintegrados ao patrimônio do SAMAE, sem que caiba os arrematantes qualquer 

ressarcimento, reclamações judiciais ou extrajudiciais 
 

10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO DA  SOLICITAÇÃO 

DE ESCLARECIMENTOS 

 

10.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão deste 

pregão de leilão publico, qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório, 

com o protocolo junto ao setor de Licitações do SAMAE; 

 

10.1.1. - Caberá ao servidor publico indicado para conduzir o leilão, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatros) horas; 

 

10.1..2 - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para a realização do certame; 

 

10.2 - Os pedidos de esclarecimentos relativos ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao servidor indicado para conduzir o leilão, em até 03 (três) dias úteis à data 

fixada para a abertura da sessão publica, exclusivamente, pelo endereço eletrônico 

"compras@samaecn.com.br". 

 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 - Os bens arrolado para venda poderão ser examinado pelos interessados, nos 

dias úteis, nos horários de 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:30 horas, no endereço à 

rua Caetano Carlos, 466, em Campos Novos, Estado de Santa Catarina, onde serão 

prestadas maiores informações; 

 

11.2- O SAMAE, reserva o direito de transferir, anular e revogar a presente 

Alienação não cabendo por isso, aos licitantes, qualquer direito de reclamação ou 

indenização. 

 

11.3 – O presente processo de alienação subordina-se à Lei 8.666/93, de 21 de junho 

de 1.993 e suas alterações; 

 

11.4 – Os bens serão leiloados no estado em que se encontram, não cabendo ao 

SAMAE quaisquer responsabilidades quanto a reformas, funcionamento,  reparos ou 

providências referentes a eventuais defeitos, correndo única e exclusivamente a cargo 

do arrematante todo o ônus daí decorrente; 

 

11.5 – Dando aos interessados o direito de vistoriar os bens a serem leiloados, 

conforme disposto neste edital, os mesmos não poderão alegar, por qualquer 
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circunstância, motivo ou situação, desconhecê-los, nem tampouco ingressar em juízo 

com ação decorrente de vicio redibitório. A simples participação no leilão já implica 

na aceitação do bem no estado em que se encontra; 

 

11.6 – Não serão aceitas reclamações posteriores à homologação, nem devoluções, 

pedidos de restituição de quantias ou abatimentos de preços, quaisquer que sejam os 

motivos alegados.   

 

11.7 – O lance de oferta de compra deverá ser apresentada a preço nunca inferior a 

avaliação mínima. 

 

11.8 - Os arrematantes que por ventura não comprovarem a quitação no prazo 

estipulado  neste edital, poderão ser penalizados na forma da lei.                                                 

 

11.9 - Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva irrecorrível, a 

acatarem as condições acima, as quais são de conhecimento de todos. 
 

11.10 – Uma vez iniciada a abertura das propostas não serão admitidas quaisquer 

reclamações e nem será dada participação aos proponentes retardatários. 
 

11.11 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, bem como, 

quanto ao pagamento, serão atendidos pela Comissão à Rua Caetano Carlos, 466, em 

Campos Novos - SC, estado de Santa Catarina, no horário entre 09:00 às 11:00 e das 

13:30 as 17:00 horas, ou pelo fone (49)3541-0844. 

 

11.12 – Os recursos das decisões tomadas nos procedimentos desta licitação 

sujeitam-se ao disposto no art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

11.13 - Fica eleito o foro da Comarca de Campos Novos, para dirimir as questões 

decorrentes do deste certame. 

Campos Novos- SC, 11 de setembro de 2017 
 

 

NEUSA APARECIDA DE LIMA 

PREGOEIRA 

 

 

 

 

Aprovo o Edital 

Dê-se-lhe a divulgação prevista no art. 21 da Lei 8666/93 

 

 

 

ALEXANDRE KUNEN 

DIRETOR DO SAMAE 
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Campos Novos, 11 de Setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE KUNEN 

DIRETOR DO SAMAE 


