
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PMMG POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados Saúde/DS

Processo SEI nº 1250.01.0004040/2019-95

ALIENAÇÃO N° 01/2020

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA EM PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO
DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

 

1. PREÂMBULO
1.1. O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas
Gerais, representada pelo Centro de Serviços Compartilhados de Saúde da Polícia Militar de
Minas Gerais (CSC-Saúde), torna público que receberá proposta comercial de interessados em
adquirir bens móveis inservíveis (sucata), pela MAIOR OFERTA, nunca inferior ao valor da
avaliação, de acordo com os dispositivos legais da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993, em especial ao artigo 24, inciso II, Decreto Estadual nº 45. 242, de 11 de dezembro de
2009, e a Resolução 37/2010-SEPLAG, de 09 de julho 2010.

1.2. Data de início da sessão pública: 20/07/2020.

1.3. Horário de início da sessão pública: 10:00 horas.

1.4. Local da sessão pública: Auditório do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais
(HPM), situado à Rua Pacífico Mascarenhas, s/nº, 3º andar do Prédio Administrativo, Santa
Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30.260-010.
 

2. DO OBJETO
2.1. SUCATA DE MOBILIÁRIO, MÁQUINAS, MOTORES, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, INSTRUMENTAIS MÉDICO–
ODONTOLÓGICOS, DE INFORMÁTICA E DE USO EM GERAL e MATERIAIS DIDÁTICOS
dispostos em lote único de bens inservíveis constantes do Rol de Bens Alienáveis, parte
integrante deste Instrumento Convocatório independentemente de transcrição, que serão
entregues nas condições em que se encontram.

2.2. O rol de bens alienáveis pode ser acessado por meio do seguinte
link: https://drive.google.com/drive/folders/1ces2wIFzoHN_CpCfZQ_JKLDndmLhvy_5?
usp=sharing
 

3. DA VISITAÇÃO
3.1. Os bens estarão disponíveis para visitação nos dias 15,16 e 17 de julho de
2020, de 08:30 às 17:00 horas, no Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais,
situado na Avenida do Contorno, nº 3.300, Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG, mediante
agendamento no telefone (31) 3307-0463.

3.2. É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos
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os bens, nos dias e horários indicados na Cláusula Terceira, subitem 3.1, pelo que ninguém
poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação
do objeto do presente feito.

3.3. A Proposta Comercial (Anexo I) deverá ser preenchida, lacrada e
entregue em envelope pelo proponente no momento da visitação.

3.4. Deverá ser anexado à proposta, cópia do documento de identidade e CPF ou
CNPJ do proponente.

3.4.1. Se o participante for pessoa natural, deverá juntar a seguinte
documentação de identificação: o nome completo do Proponente, o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, o número da Carteira de Identidade, o endereço
completo, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o
Código de Endereçamento Postal - CEP;

3.4.2. Se o participante for pessoa jurídica, deverá juntar a seguinte
documentação de identificação: a razão social da empresa Proponente, o número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o endereço completo da
sede social, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o
Código de Endereçamento Postal - CEP.
 

4. DA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste certame pessoas físicas ou jurídicas, sendo vedada a
participação de pessoas legalmente impedidas de contratar com a Administração Pública.
 

5. DA PROPOSTA
5.1. O proponente deverá apresentar proposta comercial em formulário
próprio , sugere-se o uso do Anexo I - Modelo de Proposta Comercial, disponível no
link mencionado no Cláusula Segunda, subitem 2.2 deste instrumento.

5.2. O lance inicial para arremate do lote é de R$ 213,33 (duzentos e treze reais e
trinta e três centavos), conforme apurado em laudo de inspeção e avaliação.

5.3. No dia, horário e local mencionados nos preâmbulo, a CPL dará início aos
trabalhos, procedendo-se à abertura dos envelopes a fim de aferir a melhor oferta,
tomando-se por base o valor da avaliação.
 

6. DO JULGAMENTO
6.1. Será declarada vencedora a proposta que, atendidas todas as condições exigidas
nesse instrumento, apresentar maior lance ou oferta.

6.2. É facultada a presença e a participação dos proponentes no dia, horário e local da
sessão pública, podendo, durante a sessão, apresentar nova oferta, registrando o procedimento
e o resultado em ata.
 

7. DO PAGAMENTO E DA LIBERAÇÃO DO LOTE
7.1. O recolhimento do pagamento integral será feito pelo Arrematante, em até 3
(três) dias úteis, após o arremate do lote, através de Documento de Arrecadação Estadual
- DAE, da Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais - SEF, em qualquer banco
conveniado com o Estado de Minas Gerais.

7.2. O pagamento efetuado somente será considerado válido quando o valor for
efetivamente transferido para a Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais.

7.3. De posse do comprovante de quitação da DAE, a CPL emitirá o recibo
de liberação dos bens arrematados e fixará o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a retirada
de todos os itens. Ao término desse prazo, o comprador pagará multa no valor de 1% (um
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por cento) do valor da compra por dia de atraso e multa correspondente a 2% (dois por
cento) do valor da compra.

7.4. O arrematante será responsável por providenciar mão de obra para retirar os
bens alienados e responderá pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes da execução deste certame.
 

8. DAS PENALIDADES
8.1. O Arrematante que deixar de efetuar o pagamento de acordo com a Cláusula
Sétima, subitem 7.1, ficará sujeito à penalidade de suspensão do direito de participar de
alienações realizadas pelo CSC - Saúde, conforme dispõe o artigo 87, inciso III, da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.2. O não cumprimento do prazo estabelecido no subitem 7.1, da Cláusula Sétima, a
título de Cláusula Penal, o Arrematante pagará, em favor do Estado, 20% (vinte por cento) de
multa sobre o valor em atraso, podendo, ainda, acarretar na sua desclassificação do certame
com a consequente perda do material arrematado não pago e recolhido, conforme disposições
do art. 408 e seguintes do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

8.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

8.4. A aplicação de sanções não exime o Arrematante da obrigação de reparar danos,
perdas ou prejuízos que a sua conduta venha causar ao Estado.
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência
desta alienação.

9.2. A participação dos proponentes neste processo de alienação implica
conhecimento de todas as cláusulas contidas neste Instrumento Convocatório.

9.3. Dos atos praticados pela Administração caberão os recursos que se
mostrarem pertinentes, na forma, prazo e demais condições constantes do artigo 109, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os quais deverão ser interpostos perante a
autoridade que praticou o ato recorrido, com vista à sua apreciação de acordo com a
legislação regedora da espécie.

9.3.1. O recurso deverá ser interposto por escrito e entregue no Centro de Serviços
Compartilhados de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, sediado na Rua Pacífico
Mascarenhas, s/nº, 2° Andar, Seção de Licitação do CSC-Saúde, bairro Santa
Efigênia, Belo Horizonte-MG, CEP nº 30.110-013 (a/c Ordenador de Despesas), no horário
de 08:30 às 15:30 horas, de segunda a sexta-feira.

9.4. Quem participar desta alienação estará sujeito às penalidades previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, sem prejuízo de outras indicadas em leis
específicas.

9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

9.6. Impugnações ao Edital de Alienação deverão ser apresentadas por escrito
dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, no prazo e em conformidade com o previsto nos §§ 1º e 2º, do Art. 41, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

9.7. Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte - MG, para discussão de
eventuais litígios oriundos da presente alienação, com renúncia de qualquer outro, ainda
que mais privilegiado.
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Belo Horizonte, 25 de junho de 2020.

 

 

George Luiz de Matos, Ten. Cel. PM
Ordenador de Despesas do CSC-Saúde

 

 

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 26/06/2020, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15834519 e o código CRC 40EEE095.

Referência: Processo nº 1250.01.0004040/2019-95 SEI nº 15834519
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