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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL Nº 049/2019
(DO TIPO MAIOR LANCE)

REF: PROCESSO Nº: 049 / 1940.2019
DATA DA SESSÃO: 01/10/2019
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PREÂMBULO

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, torna público que - por meio dos
leiloeiros administra vos designados pela Resolução Conjunta SEPLAG/PMMG/DER/ESP Nº 9.539, de 9 de junho de 2016, publicada no Diário Oﬁcial do Estado
de Minas Gerais no dia 10/06/2016 - realizará procedimento licitatório na modalidade LEILÃO PRESENCIAL para venda de itens diversos, discriminados em
lotes descritos no Anexo I deste Edital, pelo MAIOR LANCE POR LOTE, nos termos dos Decretos Estaduais nº 47.539/2018 e nº 45.242/2009, e da Resolução
SEPLAG nº 37, de 09 de julho de 2010. A sessão será regida pelas normas gerais da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e pelas disposições con das
neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Cons tui objeto do presente leilão a venda de 2 (dois) lotes compostos por itens diversos, devidamente discriminados no Anexo I deste Edital, local
em que constará o valor do lance inicial de cada lote, bem como o estado de conservação de seus itens.
1.2. Os lotes colocados à venda no presente leilão são compostos de bens usados, inservíveis para a Administração Pública, an econômicos ou
irrecuperáveis, conforme legislação vigente, e serão vendidos no estado e condições em que se encontram, sem qualquer garan a de funcionamento, não
cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, inclusive em relação a sua
documentação.
1.3. As eventuais imagens relacionadas aos lotes, visualizadas no www.planejamento.mg.gov.br terão o único ﬁm de subsidiar o exame referido no item 3
deste Edital e não gerarão aos par cipantes qualquer direito à indenização ou ressarcimento decorrentes de avaliação dos lotes a par r das imagens
divulgadas.
1.4. Quando houver exigência de licença para aquisição, transporte, armazenagem, reciclagem ou inu lização do(s) material(is) adquirido(s), esta
informação será descrita em item especíﬁco deste Edital.
1.5. Cabe ao arrematante a responsabilidade pelo adequado consumo, u lização, industrialização ou comercialização das mercadorias, na forma da
legislação per nente, inclusive no que se refere ao cumprimento das normas de saúde pública, meio ambiente, segurança pública ou outras, cabendo-lhe
observar eventuais exigências rela vas a análises, inspeções, autorizações, cer ﬁcações e outras previstas em normas ou regulamentos.
1.5.1. Os arrematantes ﬁcam responsáveis pelas consequências advindas da inobservância das restrições de cada item, caso haja, quanto ao seu
uso, ﬁnalidade e/ou des no.

2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO

2.1. Os lotes descritos neste Edital serão leiloados, em sessão pública presencial, no dia 01/10/2019, às 14:00 hs, na Cidade Administra va Presidente
Tancredo Neves, no Edi cio Gerais, 2º andar, sala 07, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte - MG.

3. DA VISITAÇÃO
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8714872&infra_…
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3.1. Local de visitação:
3.1.1. A visitação, dos itens discriminados nos lotes 01 e 02, poderá ser feita no dia 30/09/2019, no horário de 08:00hs às 12:00hs e de 13:00hs às
17:00hs, no Depósito do Centro de Material Bélico-CMB da PMMG, Avenida Amazonas n.º 6.745, Bairro Gameleira, Cidade de Belo HorizonteMG. Contato: (31) 2123-1041 ou (31) 2123-1037, falar com Tenente PM Magno Reis da Silva, (cmb-apetrechos@pmmg.mg.gov.br).
3.2. Condições de visitação:
3.2.1. É permi da, exclusivamente, a avaliação visual dos bens, sendo vedado o seu manuseio e re rada dos lotes.
3.2.2. É proibida a entrada nos locais de visitação, nas datas e horários estabelecidos neste edital, com mochilas, capacetes, bolsas ou equivalentes.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. O licitante poderá par cipar do Leilão das seguintes formas:
4.1.1. Se pessoa sica:
4.1.1.1. Diretamente, mediante sua presença e apresentação dos documentos descritos no item 5.2;
4.1.1.2. Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado em procuração com ﬁnalidade especíﬁca, com ﬁrma
reconhecida em cartório ou por instrumento público, mediante apresentação dos documentos descritos no item 5.2, referentes à pessoa
representada.
4.1.2. Se pessoa jurídica:
4.1.2.1. Diretamente, mediante a presença de seu representante legal consoante designação expressa no Contrato Social (ou equivalente) e
apresentação dos documentos descritos no item 5.2;
4.1.2.1. Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em procuração com ﬁnalidade especíﬁca, com ﬁrma
reconhecida em cartório ou por instrumento público, mediante apresentação dos documentos descritos no item 5.2, referentes ao
representante legal da empresa.
4.2. Não poderão par cipar, direta ou indiretamente, do leilão:
4.2.1. Nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, os servidores ou dirigentes de órgãos ou en dades demandantes, ou seja,
lotados na PMMG e os lotados na SEPLAG ;
4.2.2. Pessoas sicas ou jurídicas que:
4.2.2.1. Es verem suspensas temporariamente de par cipar de licitações ou impedidas de contratar com a Administração, nos termos do Art.
87, III, da Lei Federal nº 8.666/1993;
4.2.2.2. Es verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
4.2.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Art.
87, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;
4.2.2.4. Empreguem menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a par r de quatorze anos, nos termos do Art. 7º, inciso XXXIII, da Cons tuição Federal.

5. DO CADASTRAMENTO

5.1. Para ﬁns de cadastramento o licitante deverá apresentar à Comissão de Alienação da SEPLAG a documentação listada no item 5.2,
no dia 01/10/2019, na Cidade Administra va Presidente Tancredo Neves, situada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, Prédio Gerais, 2º andar, sala 07,
no horário das 10h às 12h.
5.2. Será disponibilizado ao licitante um código de iden ﬁcação, pessoal e intransferível, após serem apresentados os seguintes documentos e
informações:
a. Documento de iden ﬁcação oﬁcial previsto na legislação federal ou Comprovante de Emancipação, se for o caso;
b. Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
c. Cer ﬁcado de regularidade perante o Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, se pessoa jurídica;
d. Cer dão Nega va ou Posi va com Efeitos de Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais e à Dívida A va da União, se pessoa jurídica;
e. Comprovante de endereço;
f. Respec va(s) licença(s) federal, estadual ou do município de domicílio da empresa arrematante, quando for o caso;
g. Endereço de correio eletrônico (e-mail);
h. Telefone(s) para contato;
i. “Declaração de Menores”, devidamente preenchida e assinada, conforme Anexo II deste Edital, se pessoa jurídica;
j. Os interessados pelo lote 01 deverão apresentar o correspondente Título de Registro (TR) ou Cer ﬁcado de Registro (CR), emi do pelo Exército,
de acordo com a Portaria nº 18 - DLOG, de 19/12/2006 e o Decreto nº 3.665, de 20/11/2000.
5.2.1. Os documentos referidos no item anterior poderão ser solicitados, a qualquer tempo, devendo ser exibidos no original ou por qualquer
processo de fotocópia (devidamente auten cada por cartório ou por servidor da Administração), ou, ainda, estarem publicados em qualquer órgão
ou en dade de imprensa oﬁcial.

6. DO PROCEDIMENTO
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8714872&infra_…
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6.1. Apenas os interessados devidamente credenciados poderão oferecer lances para o lote de número 01, devendo apresentar a documentação no ato
do credenciamento.
6.2. Os leiloeiros administra vos darão início aos trabalhos, procedendo-se à sessão do leilão, obedecida a ordem dos lotes especiﬁcados na relação
abaixo, para se aferir a melhor oferta,
tomando-se por base o valor do lance inicial;
6.3. Os lotes serão leiloados na ordem cronológica da exibição, sendo que, os lotes não arrematados poderão retornar ao certame.
6.4. Será considerada arrematante a pessoa natural ou jurídica, que oferecer pelo lote o lance de maior valor.
6.5. O licitante, ao arrematar um lote, informará imediatamente o seu código de iden ﬁcação ao Leiloeiro sob pena de perder o direito ao lote. Caso haja
divergência entre o código informado e
as informações do credenciamento descrito no item 5.2. o lance será considerado nulo, retornando o lote ao leilão.
6.6. Os intervalos dos lances serão deﬁnidos pelos leiloeiros administra vos.
6.7. Será lavrada a ata onde conste, no mínimo, o número de lotes ofertados, lotes arrematados, lotes desertos, quan dade aproximada de licitantes,
além de todas as principais ocorrências do
leilão (fatos relevantes).
6.8. A ata deverá ser assinada pelos leiloeiros administra vos, por três membros da Comissão de Alienação e por, no mínimo, três licitantes.
6.9. Durante a realização do leilão ﬁca proibida a cessão, a qualquer tulo, dos direitos adquiridos pelo arrematante.
6.10. Uma vez aceito o lance, não se admi rá a sua desistência.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do bem arrematado será à vista e o arrematante deverá fazê-lo diretamente nas agências bancárias, através do DAE – Documento de
Arrecadação Estadual, a ser fornecido pela SEPLAG, ao término da sessão do Leilão.
7.2. Será emi do um DAE – Documento de Arrecadação Estadual para cada lote arrematado, com prazo máximo de pagamento de 03 (três) dias úteis, a
serem contados a par r do encerramento da sessão de leilão.
7.2.1. Em nenhuma hipótese o prazo para pagamento será prorrogado, salvo em casos fortuitos ou de força maior.
7.3. Caso o arrematante não execute o pagamento do DAE – Documento de Arrecadação Estadual dentro do prazo estabelecido, perderá o direito de
aquisição do lote e estará sujeito às sanções previstas na Cláusula Nona deste Edital.
7.4. Para a emissão da Nota de Arrematação o arrematante deverá apresentar à SEPLAG cédula de iden dade e CPF para pessoa sica, CNPJ para pessoa
jurídica (acrescidos de procuração, se for o caso) juntamente com comprovante de endereço do arrematante e o Documento de Arrecadação Estadual DAE (original), devidamente quitado.
7.5. Após a comprovação do pagamento do bem arrematado a SEPLAG emi rá, para cada lote, uma "Nota de Arrematação" e uma "Autorização para
re rada", contendo as seguintes informações:
a. Data do leilão;
b. Nome e endereço completo do arrematante, CPF/CNPJ e iden dade;
c. Nº do leilão e do lote arrematado;
d. Local de re rada;
e. Completa caracterização, de forma suﬁciente e necessária para a iden ﬁcação do material e/ou equipamento, ainda que sucinta.

8. DA RETIRADA DOS BENS

8.1. A re rada dos lotes arrematados se dará após agendamento prévio, efetuado por meio dos contatos descritos no item 3.1.1, no período de
01/10/2019 a 11/10/2019.
8.2. A entrega dos lotes arrematados ﬁcará condicionada à apresentação, pelo arrematante, da seguinte documentação:
8.2.1. No caso de re rada pelo próprio arrematante:
a. Nota de arrematação, emi da pela SEPLAG;
b. Autorização para re rada, emi da pela SEPLAG,
c. Documento de Iden ﬁcação oﬁcial previsto na legislação federal ou Comprovante de Emancipação, se for o caso;
d. DAE referente à multa de permanência devidamente quitada, quando for o caso.
8.2.2. No caso de re rada por terceiro:
a. Nota de arrematação, emi da pela SEPLAG;
b. Autorização para re rada, emi da pela SEPLAG, com os campos para autorização para re rada por terceiro devidamente preenchidos e
assinados;
c. Original e cópia do documento de iden ﬁcação oﬁcial do terceiro, nominalmente autorizado pelo arrematante no campo especíﬁco
supracitado;
d. DAE referente à multa de permanência devidamente quitada, quando for o caso.
8.2.2.1. Não será autorizada a subdelegação pelo terceiro para a re rada do lote.
8.2.2.2. A cópia do documento de iden ﬁcação do terceiro será re da pelo responsável pela entrega do lote.
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8.3. A par r do dia 14/10/2019 até o dia 25/10/2019, caso não ocorra a re rada do lote, o arrematante pagará “Multa por Permanência” no valor
de 50,00 (cinquenta) reais por dia ú l, por lote arrematado.
8.3.1. A multa a que se refere o item 8.3 será paga por meio de DAE a ser emi do pela Comissão Permanente de Alienação e é condição para a
re rada do lote.
8.4 A par r do dia 28/10/2019, a não re rada do lote implicará declaração de “ABANDONO” pelo arrematante, independente de no ﬁcação judicial ou
extrajudicial, perdendo o direito aos bens arrematados, restando à Administração Pública Estadual a devida reincorporação ou des nação, nos termos da
legislação vigente.
8.4.1. A declaração de “ABANDONO” acarretará perda do valor já pago pelo arrematante.
8.5. Após a re rada do lote, não serão aceitas quaisquer reclamações ou ques onamentos quanto às condições e o estado de conservação dos materiais.

9. DAS SANÇÕES

9.1 Após a aceitação do lance, o arrematante ﬁrma o compromisso de cumprir as etapas de aquisição do bem, que se iniciam com a visitação e se
encerram com a re rada do lote e dos respec vos documentos de transferência, quando houver.
9.2 A recusa injus ﬁcada do arrematante em cumprir as etapas de aquisição e re rada do lote, nos prazos e condições previstos neste edital, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à perda imediata do direito à aquisição de qualquer um dos lotes arrematados.
9.3. Nos casos de descumprimentos das obrigações assumidas ou caso seja detectada intenção do arrematante em prejudicar o andamento do leilão, a
Comissão Permanente de Alienação poderá, garan da prévia defesa, aplicar as seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993:
a. Advertência;
b. Multa de 20% sobre o valor do lance ﬁnal da arrematação.
c. Suspensão de par cipar de leilão e impedimento de arrematar bens em nome próprio ou como procurador de terceiros, por até 2 (dois) anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o adquirente
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10. DO RECURSO E DA RECONSIDERAÇÃO

10.1. Observadas as peculiaridades do leilão e o disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, qualquer licitante poderá recorrer da decisão
proferida sobre a habilitação, julgamento das propostas ou indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento,
quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ﬁcando os demais licitantes imediatamente in mados
para impugná-lo, no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do término do prazo do recorrente.
10.1.1. A falta de manifestação imediata e mo vada do licitante importará na decadência do direito de recurso e na consequente adjudicação do
objeto da licitação pelo leiloeiro ao vencedor.
10.2. Caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis da in mação do ato, nos casos de aplicação da sanção prevista no inciso IV do
ar go 87 da Lei Federal nº 8.666/1993.
10.3. Todos os recursos e pedidos de reconsideração serão encaminhados eletronicamente, por meio do e-mail cadastrado pelo arrematante, à Comissão
Permanente de Alienação: comissao.alienacao@planejamento.mg.gov.br.
10.4. 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.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Em relação ao lote 01: As placas dos coletes balís cos deverão ser descaracterizadas por picotamento ou corte (pelo menos duas partes, ao meio do
painel) no depósito do CMB sob supervisão de membros da Comissão de Materiais Des nados a leilão da PMMG, antes da re rada e des nação ﬁnal dos
bens.
11.2. O lote arrematado não gera crédito de ICMS.
11.3. As despesas de transporte e re rada do lote arrematado correrão por conta do arrematante.
11.4. A SEPLAG reserva-se o direito de excluir lotes do leilão, antes ou durante a realização do mesmo, por mo vo de interesse público, devidamente
comprovado ou para cumprimento de decisão judicial.
11.5. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Permanente de Alienação.
11.6. Aplicam-se a esta alienação os disposi vos legais per nentes, em especial os da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações.
11.7. Qualquer cidadão, nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/1993, é parte legí ma para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data da
realização do leilão, impugnar este edital, em razão de irregularidade na aplicação da referida Lei.
11.8. Todos os materiais arrematados em leilão promovido pela SEPLAG deverão receber a des nação adequada, por parte de seus arrematantes, a ﬁm
de evitar qualquer prejuízo ao meio ambiente ou a proliferação de mosquito transmissor de doença.
11.9. Cópia deste Edital poderá ser ob da pelos interessados, por meio do acesso aos sites: www.planejamento.mg.gov.br.
11.10. Demais esclarecimentos poderão ser ob dos junto à Comissão Permanente de Alienação, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG, na Cidade Administra va Presidente Tancredo Neves, no Edi cio Gerais, 2º andar, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, no horário das 9h às
12h e de 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, ou por meio dos contatos telefônicos (031) 3916-9870, 3916-9904 e 3915-0354.

12. DO FORO
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8714872&infra_…
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Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conﬂitos de interesses, valendo esta cláusula
como renúncia expressa a qualquer outro foro.

Belo Horizonte,

Robson Pinho da Ma a
Superintendente Central de Logís ca
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Ma a, Superintendente, em 13/09/2019, às 12:35, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 7370182 e o código CRC BEF6FE14.

ANEXO I
RELAÇÃO DE LOTES

LOTE
1
2

DESCRIÇÃO
Lote cons tuído de aproximadamente 62.634 Kg de coletes balís cos de Aramida(placas dorso e frente) e aproximadamente 13.250
Kg de placas de coletes balís cos em tecido de Aramida e Polie leno (misto)
Lote cons tuído de aproximadamente 9.000 Kg de sucata de chumbo misto ( chumbo, cobre e resíduos de areia e terra) proveniente
de es lhaços de munições usadas em treinamento.

LANCE INICIAL
R$

378.645,00

R$

8.280,00

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE MENORES

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, na forma da lei.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Referência: Processo nº 1500.01.0034678/2019-87

SEI nº 7370182
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