SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua: Caetano Carlos, – 466 Fone 49 – 3541 0844
89620.000 CAMPOS NOVOS-SANTA CATARINA
CNPJ – 83.158.105/0001-09
Inscrição Estadual – Isento

EDITAL DE PREGÃO NA MODALIDADE DE LEILAO Nº 01/2015
PROCESSO Nº CNO 21/2015
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Sr. Joel
Francisco Fagundes, através da Comissão de Leilão, devidamente nomeados pela
Portaria nº 56/2014, de 21 de Agosto de 2014, do Sr. Diretor do SAMAE –
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, torna a público
que em 09 de novembro de 2015, às 14:hs00, na sede do SAMAE, sito na rua
Caetano Carlos , 466, na cidade de Campos Novos, estado de Santa Catarina,
realizará o Pregão presencial na modalidade leilão Nº 01/2015, 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 a rua: Rua Caetano Carlos, 466
em Campos Novos - SC ou no e-mail compras@samaecn.com.br, das 09:00as às
11:00hs e das 14:00hs as 17:00hs, telefone: (49) 3541-0844, site
www.samaecn.com.br
1. 3 Contato: Neusa, Rodrigo Telefone: (49) 3541-0844
E-mail: compras@samaecn.com.br e licitacao@samaecn.com.b

1 .DO OBJETO DA LICITAÇÃO
O Leilão será para alienação para a venda de 01 veiculo, pneus e materiais
inservíveis (sucatas), no estado em que se encontram, considerados inservíveis
para ao SAMAE.
1.1. ALIENAÇÃO PARA VENDA, NA MODALIDADE DE LEILÃO DO
MATERIAL E VALORES MINIMOS, conforme ESPECIFICADO ABAIXO:
Nº DO
BEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR

LOTE 01 - VEICULO, SUCATAS DE INFORMATICA,
MOVEIS E EQUIPAMENTOS.
169
81
215
226
297

Fogão a gás 04 bocas marca Geral com acendimento
automático cor marrom.............................................................
Conjunto moto bomba a gasolina com iluminação equipada
com rabicho e mangueira motor 3,5 cv vazão 25 mts/h;..........
Estabilizador de energia de 1200 kVA marca BST;.................
Turbidímetro portátil com precisão de um aparelho de
bancada;....................................................................................
Máquina de cortar grama com carro, elétrica 1050w e

20,00
2,00
2,00
3,00
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305
307
324
347

352

373
394
397

398
399

416
417
419
420
424
131
202
204
289
294

316

recolhedor plástico Tramontina;...............................................
Alicate amperímetro digital 1000 amperes;.............................
Medidor od portátil à prova d’água, 55 3,6m, pilhas, leitura
em mg/l% de saturação YSI;...................................................
Furadeira c/impacto 2v 600w gsb16-2 Bosch;........................
Ph metro de campo portátil ph de 01 a 14, com eletrodo ph
temperatura c/display em cristal líquido, a prova d’água
proteção ip-67 compensação automática de temperatura
resol. 0,01 precisão 0,005ph;....................................................
Fotômetro para análises de água, efluentes e processos
industriais, reconhecimento código de barras faixa de
absorbância -0.300 até 3.200a.sq nova 60 Merck;...................
Máquina de alta pressão, lava jato, 330l/h, motor 1600w
pressão 1600 psi, marca Motomil;...........................................
Bastão eletrônico para vigia com acessórios;...........................
Aparador de grama 800w, corte 36cm, carretel fio de nylon
duplo com ajuste automático, roda de apoio para cantos,
marca CID 800;........................................................................
Roçadeira 35 cilindradas, cabo para 02 mãos, acoplado cinto
de suporte, com faca e suporte para fio marca Husqvarna;......
Máquina de cortar grama tracionada motor 2cv largura de
corte 21cm 09 posições de corte individual por rodas coletor
na lateral tração roda dianteira Gastnien Milenium GCM;......
Aquecedor elétrico 1200w, com 02 temperaturas e
dispositivo de segurança, marca Britânia;................................
Aquecedor elétrico 1200w, com 02 temperaturas e
dispositivo de segurança, marca Britânia;................................
Aquecedor elétrico 1200w, com 02 temperaturas e
dispositivo de segurança, marca Britânia;................................
Aquecedor elétrico 1200w, com 02 temperaturas e
dispositivo de segurança, marca Britânia;................................
Turbidímetro portátil de campo e laboratório, marca Quimis..
Impressora marca Emília ps de 300 CPS;................................
Impressora Epson LQ 1170 com 24 agulhas e 36 colunas de
300 CPS;...................................................................................
Nobreak com 02 baterias com entrada de 220 v e saída 110v
marca BST 1000;......................................................................
Nobreak 1300kva 115/5 tomadas bat. 07 Amperes Mananger
III;............................................................................................
Microcomputador pentium 1.000mhz, 128mb, memória ram,
disco rígido 20gb, disco flexível 1.44mb, monitor colorido
15", unidade de cd rom 52x, teclado padrão abnt/2 e mouse
ps/2;..........................................................................................
Impressora laser Jet resolução 1200x1200 dpi, velocidade de
impressão 20ppm memória padrão 16mb, memória máxima

10,00
1,00
1,00
3,00

2,00

2,00
5,00
0,50

5,00
5,00

10,00
30,00
30,00
30,00
30,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00

5,00
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317

327

328
329
345

356

359
362
411

412

413

414

50
88
109
110
112
114
150
190

80mb;........................................................................................
Impressora laser Jet resolução 1200x1200 dpi, velocidade de
impressão 20ppm memória padrão 16mb, memória máxima
80mb;........................................................................................
Microcomputador pentium 4 intel 2,26ghtz, placa mãe Asus
4vp mx 256mb, memória ram, hd 40gb placa de vídeo 64mb
c/kit multimídia placa fax modem 56bps rede 10/100mbps
drive 1,44 monitor 17";.............................................................
Nobreak 1300 com 02 baterias seladas Stylus 220v;...............
Nobreak 1300 com 02 baterias seladas Stylus 220v;...............
Microcomputador p.4 2.8 1mb, hd 40gb, memória 512mb
cdw, drive 1.44, gabinete 4b, mouse óptico, monitor 17" tela
plana;........................................................................................
Microcomputador dual core e45002 20/800 2mb lga 775 box,
placa mãe Intel box dj31prc2d sata 2 mem., 1gb, hd disc sata
16gb monitor 17" Windows XP Office 2007;..........................
Impressora laserjet mono p3005 35ppm 48mb 1200x1200
dpi, linguagem pcl5e/pcl6/ps3, modelo 07812a marca HP;.....
Impressora laserjet mem. Max. 320 mem. Padrão 64mb
resolução 1200x1200, 35ppm hp - p3005n;.............................
Computador de mão coletor de dados 64mb interface de
comunicação bluetooth infravermelho, software bluetooth
processador 312mhz sist. operacional pam ors de acess5.4.9
cartão 4gb c/capa de couro;.....................................................
Computador de mão coletor de dados 64mb interface de
comunicação bluetooth infravermelho, software bluetooth
processador 312mhz sist. operacional pam ors de acess5.4.9
cartão 4gb c/capa de couro;......................................................
Computador de mão coletor de dados 64mb interface de
comunicação Bluetooth infravermelho, software Bluetooth
processador 312mhz sist. operacional pam ors de acess5.4.9
cartão 4gb c/capa de couro;......................................................
Computador de mão coletor de dados 64mb interface de
comunicação bluetooth infravermelho, software bluetooth
processador 312mhz sist. operacional pam ors de acess5.4.9
cartão 4gb c/capa de couro;......................................................
Máquina de escrever Linea 98/39 td;.......................................
Calculadora elétrica General Teknika mod. 2111-p com visor
e bobina;...................................................................................
Calculadora Sharp mod. Cs 2612 com bobina e visor;.............
Aquecedor elétrico a Quartz de 1.350 volts;............................
Aquecedor elétrico 1.400 volts;................................................
Aquecedor a luz 1.400 volts marca Enxuta;.............................
Ventilador 3 velocidades marca Arno cor marrom;.................
Máquina de calcular com visor e bobina marca General mod.

5,00

5,00

3,00
3,00
3,00

5,00

5,00
5,00
5,00

1,00

1,00

1,00

1,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
5,00
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208
209
210
222

231
350

355
372
212
527
118
172
232
237
246
247
248
249
250
447

448

586
148
479
298
52
361
326

2117 pda;..................................................................................
Aquecedor a luz 1.400 w 220 v. marca James;........................
Aquecedor a luz 1.400 w 220 v. marca James;........................
Aquecedor a luz 1.400 w 220 v. marca James;........................
Aquecedor a luz 1.400 w 220 v. marca James;........................
Central telefônica 4015 Intelbrás p/4 troncos e 15 ramais com
atendimento digital, c/apar., tel. Central ti-630. 220
volts;.........................................................................................
Calculadora elétrica Olivetti Logos 682 com visor e bobina;..
Relógio ponto elet. informatizado, mem. para armazenar 999
dados func. 125 quadro de horário, 50.000 acesso diário
acoplado mem. Extras possibilidade conectar rede tcp-ip;.......
Aquecedor elétrico portátil 1000v, dispositivo de segurança 2
opções de temperatura 220v Britânia;......................................
Aparelho de fax-simile digital com telefone, bivolt
automático com leitura e impressão térmica............................
Esmerilhadeira angular 7" 1.800w de 6.000rpm 220volts,
completa;..................................................................................
Calibre de folga em jogo mod. 184-304 s marca Mitutoyo......
Mesa estil para máquina mod. 90-17;.......................................
Cadeira giratória cor preta;.......................................................
Cadeira estofada em vinil preto;...............................................
Cadeira estofada em vinil preto;...............................................
Cadeira giratória estofada em tecido;.......................................
Cadeira giratória estofada em tecido;.......................................
Cadeira giratória estofada em tecido bege................................
Cadeira giratória em tecido xadrez vermelho;..........................
Cadeira giratória estofada em tecido;
Cadeira giratória modelo secretária com espuma injetada de
5cm no assento, 3,5cm no encosto, revestida com tecido
polipropileno azul, estrutura em aço preto regulagem de
encosto amortecedor a gás;.......................................................
Cadeira giratória modelo secretária com espuma injetada de
5cm no assento, 3,5cm no encosto, revestida com tecido
polipropileno azul, estrutura em aço preto regulagem de
encosto amortecedor a gás;.......................................................
Alicate amperímetro digital et-3166, marca MINIPA.............
Máscara facial panorama nova com visor ACRILICO
Medidor de PH/ORP de bancada com eletrodo em epóxi fixa
de medição de 0 a 20 PH marca Hach mod. MM340..............
Aparador de grama 600w c/fio de nylon tramontina................
Máquina de calcular eletrônica com visor e fita marca
wanderwood 4.100 td...............................................................
Estabilizador de energia ts shara 220v 500va...........................
Micromputador Pentium 4 Intel 2,26ghtz,placa mãe asus 4vp

5,00
30,00
30,00
30,00
30,00

6,00
2,00

2,00
30,00
1,00
1,00
0,01
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
0,50
0,01
5,00
5,00
1,00
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178
102
180
120
303

mx256mb, mem.ram hd 40gb, placa de vídeo..........................
Cadeira giratória cor marrom...................................................
Roçadeira marca intertec com faca rotativa acoplada com
motor de hp 2 tempos a gasolina.............................................
Soquete vibratório mod LC 71 dynapac a gasolina 3 hp.........
Geladeira consul 280 litros cor branca.....................................
Pick-up Corsa ST GM ano 2002 mod. 2003, motor 1.6,
capacidade de 600kg branca....................................................
VALOR MÍNIMO PARA LANCE DO LOTE 01 ..............
LOTE 02 MATERIAIS DE CONSUMO - SUCATAS DE
FERRO
Sucatas em ferro de bombas e peças inservíveis
01 Antena para internet via Rádio
01 bomba recalque aparecida
01 motor da marca Weg
01 bomba submersa
30 registros de ferro 200mm, 50mm, 160 mm e 60mm
04 junta Gibauld 300mm e 200mm
Reduções, curvas, te colarinho em ferro e demais peças
inutilizáveis para o SAMAE.
Totalizando aproximadamente 22.500kg.................................
LOTE 03 - CARCAÇAS PNEUS
PNEUS (Carcaças)
26 - Carcaças pneus 175/70 14
04 - Carcaças pneus 185/60 14
08 - Carcaças pneus 185/60 15
04 - Carcaças pneus 185/14
12 - Carcaças pneus 215/75 17.5
02 - carcaça pneus 12 x 16.5
02 - Carcaças pneus 19,5 x 24
12 - Carcaças pneus 165/70 13
VALOR MÍNIMO PARA LANCE DO LOTE 03...............

4,00
1,00
5,00
5,00
2,00
5.000,00
5.423,52

Preço
mínimo por
kg
0,20

1.430,00

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão ofertar lances as pessoas física identificadas por meio de Carteira
de identidade e CPF devendo fornecer fotocópias dos respectivos documentos;
ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante de residência e as
pessoa jurídica devem apresentar o Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), e o contrato Social e não sendo o
representante legal, procuração com firma reconhecida, dando poderes para dar
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lances, todos os documentos deveram ser copia e as originais para confirmação
da veracidade pelo pregoeiro.
3 - VEDADA A PARTICIPAÇÃO
a)|Menor de idade;
b) Pessoas que já tenham inadimplentes em processo de leilão;
c) Excluindo-se os membros da Comissão de Licitação e funcionários da
administração 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 ao leiloeiro oficial designado, 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 publico
devidamente designado através da portaria nº cno 06/2015 de 27 de janeiro de 2015,
emitida pelo diretor do SAMAE nos termos do art. 53 de lei nº 8.666/93.
5 - DO JULGAMENTO E RETIRADA DOS BENS ALIENADOS
* O Lote 03 que tem as peças de ferro serão ofertados lances pelo valor unitário do
Kilo Grama.
OBS: Após o resultado do vencedor, antes da retirada dos mesmos, deverá ser feito a
pesagem previa do veiculo, (obs: pesagem sem carga e posteriormente com a carga)
em balança indicada e acompanhada pela comissão de Leilão do SAMAE, onde esta
emitirá um laudo de sua totalidade.
OBS: O vencedor deste lote deverá disponibilizar veiculo de carga, bem como
pessoal para efetuar o carregamento/descarga, que deverá ser retirados todos os
materiais arrolados neste leilão o arrematante deste lote só terá posse dos materiais e
o veiculo, após a confirmação do deposito bancário.
5.1) – 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.
5.2) - As propostas serão classificadas por ordem numérica crescente no Mapa
Comparativo de Apuração, a partir da mais vantajosa para os cofres públicos.
5.3) – 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.
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5.4) – A comissão submeterá o julgamento, proferido Á homologação do Diretor do
SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
5.5) - Homologado o julgamento, o licitante vencedor será notificado no prazo de
quarenta e oito horas, para as seguintes providências:
a) - O material adjudicado deverá ser retirado imediatamente ou após 48 (quarenta e
oito) horas da confirmação bancária 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;
b) - 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.
c) - Todas e quaisquer despesas referentes à remoção dos bens arrematados, inclusive
taxa para circulação transporte e qualquer outro que venha existir correrão por conta
e risco do arrematante inclusive as despesas decorrente com a transferência do
veiculo, qual terá o recibo de quitação assinado mediante a retirada, sendo que o
comprador deverá efetuar a transferência imediatamente a retirada.
OBS: O veiculo encontra-se com a documentação em dia até a data do leilão,
6 - DO PAGAMENTO
6.1 Os bens serão vendidos rigorosamente à vista mediante recolhimento no Banco
do Brasil, através da conta corrente nº 16.223 - X Agência nº 0685-8, 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,
6.2 adjudicatário que deixar de atender o disposto no subitem anterior, será alijado do
processo adjudicatório, convocando-se os demais licitantes
7 - SANÇOES
7.1 - 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
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8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO DA SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS
8.1 - 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.
8.1.1. - Caberá ao servidor publico indicado para conduzir o leilão, decidir sobre a
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatros) horas.
8.1..2 - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será definida e publicada nova
data para a realização do certame.
8.2 - 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".
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - 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;
9.2- 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.
9.3 – O presente processo de alienação subordina-se à Lei 8.666/93, de 21 de junho
de 1.993 e suas alterações;
9.4 – 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;
9.5 – Dando aos interessados o direito de vistoriar os bens a serem leiloados,
conforme disposto neste edital, os mesmos não poderão alegar, por qualquer
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;
9.6 – Não serão aceitas reclamações posteriores à homologação, nem devoluções,
pedidos de restituição de quantias ou abatimentos de preços, quaisquer que sejam os
motivos alegados.
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9.7 – O lance de oferta de compra deverá ser apresentada a preço nunca inferior a
avaliação mínima.
9.8 - Os arrematantes que por ventura não comprovarem a quitação no prazo
estipulado neste edital, poderão ser penalizados na forma da lei.

9.9 - Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva irrecorrível, a
acatarem as condições acima, as quais são de conhecimento de todos.
9.10 – Uma vez iniciada a abertura das propostas não serão admitidas quaisquer
reclamações e nem será dada participação aos proponentes retardatários.
9.11 - 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, 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.
9.12 – Os recursos das decisões tomadas nos procedimentos desta licitação sujeitamse ao disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.
9.13 - Fica eleito o foro da Comarca de Campos Novos, para dirimir as questões
decorrentes do deste certame.
Campos Novos- SC, 14 de outubro de 2015

NEUSA APARECIDA DE LIMA
PREGOEIRO

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

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
DIRETOR DO SAMAE

