
EDITAL DE LEILÃO Nº 01/14 
MATERIAIS RECICLAVEIS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.367/14 
 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL venderá em LEILÃO PÚBLICO, no dia               
30 de abril de 2014, com início às 09:00 horas no Departamento de Licitação e Contratos 
desta municipalidade, situado na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em                 
Conchal SP, Cep. 13.835-000, sendo 16 (dezesseis) lotes considerados abaixo:  

 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente LEILÃO a venda dos seguintes materiais recicláveis: 
 
LOTE KG. OBJETO CLASSIFICAÇÃO R$ MINIMO 

POR KG 
01 15.120 Papelão Prensado  0,30 
02 4.000 Papelão (colorido) Prensado 0,25 
03 2.400 Papel Prensado 0,10 
04 8.000 Papel (revista, folhas brancas, folhetos e etc.)  Bag 0,10 
05 1.280 Pet (branca) Prensado 1,30 
06 880 Pet (verde) Prensado 1,25 
07 160 Pet (óleo) Prensado 0,50 
08 1.000 Plástico Duro (PEAD) Prensado 0,70 
09 2.400 Plástico Mole (PEBD) Prensado 0,35 
10 500 PVC Bag 0,40 
11 360 Tetra Pack (leite) Prensado 0,15 
12 2.000 Metais Ferrosos (diversas variedades)  - 0,25 
13 700 Alumínio (latas) Prensado 2,50 
14 1.000 Vidros (diversas variedades) - 0,15 
15 250 Materiais Descartáveis Prensado 0,15 
16 100 Peças Eletrônicas (monitor, teclado, etc.)  - 3,00 

 
1.2. As quantidades descritas acima são APROXIMADAS, sendo que na ocasião da 

pesagem do lote o ARREMATANTE se compromete a retirar todo o material 
correspondente ao lote.  

1.3. As pesagens dos materiais serão acompanhadas por funcionário designado pelo 
Departamento responsável desta municipalidade, sendo que para a retirada dos 
mencionados materiais, os ARREMATANTES deverão agendar datas e horários, junto 
ao Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente. 

  
 
 



CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VISITAÇÃO 

2.1. Nos dias 24, 25, 28 e 29 de abril de 2014, no horário de 08:00 às16:00, os lotes 
estarão disponíveis para visitação na Rua Visconde de Indaiatuba nº 219, Centro 
nesta cidade. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS CONDIÇÕES E DOS PRAZOS 

3.1. O presente LEILÃO será realizado na forma da legislação vigente e nas seguintes 
condições: 

3.1.1. Os bens serão ofertados e vendidos, em lotes numerados; 
3.1.2. Cada lote será vendido àquele que ofertar o maior valor por quilo de material 

reciclável, que não poderá ser inferior ao valor estabelecido na CLÁUSULA PRIMEIRA 
do presente edital, reservando-se a Prefeitura do Município de Conchal, o direito de 
não liberar os lotes que não alcançarem os preços mínimos de venda. 

3.1.2.1. Caso na abertura dos envelopes for constatado o empate de algum lote os 
mesmos poderão fazer novos lances, sendo que estes agora ocorrerão por 
lances verbais, até que seja concluída a venda do lote em questão pelo maior 
lance. 

3.1.3. A Prefeitura do Município de Conchal poderá agrupar ou mesmo retirar quaisquer lotes, 
a seu único e exclusivo critério, até o momento da realização do LEILÃO. 

3.1.4. Os bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se encontram, 
não sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação ou desistências. 

3.1.5.  O ARREMATANTE deverá ser maior de 18 (dezoito) anos, se pessoa física, deverá 
apresentar Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF); se pessoa 
jurídica, apresentar o Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). 

3.1.6. O ARREMATANTE deverá apresentar documento de comprovação de endereço. 
3.1.7. O ARREMATANTE efetuará após a pesagem dos materiais o respectivo pagamento do 

valor total do lote adquirido, que se dará através de recibo elaborado pelo 
Departamento de Rendas desta municipalidade, sendo que somente após o pagamento 
pelo material arrematado, o mesmo ficará a disposição do ARREMATANTE. 

3.1.8. A retirada e transporte dos lotes serão de inteira responsabilidade do 
ARREMATANTE. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

4.1. Os interessados na participação do respectivo LEILÃO poderão apresentar seus 
respectivos lances através dos valores que deverão ser especificados na CARTA 
PROPOSTA, conforme modelo em ANEXO a este edital. 

4.2. O envelope contendo a CARTA PROPOSTA deverá ser protocolado no Setor de 
Protocolo desta Prefeitura Municipal até as 09:00 horas do dia 30 de abril de 
2014, sendo que após o mencionado horário não serão aceitos mais envelopes. (os 
envelopes deverão estar lacrados, juntamente com o nome do possível 
ARREMATANTE e estar especificado LEILÃO nº 01/14 – MATERIAIS RECICLAVEIS). 



4.3. A abertura se dará às 09:00 horas do mesmo dia, com ou sem a presença dos 
interessados, sendo que caso algum lote for considerado empatado e na ocasião dos 
lances verbais conforme estabelecido no item 3.1.2.1. o representante que não estiver 
presente não poderá fazer qualquer questionamento posterior caso o seu concorrente 
ofertar maior  lance verbal e se sagrar vencedor do lote disputado.  

4.4. Os ARREMATANTES não poderão alegar para fins e efeitos de direito, o 
desconhecimento das regras e condições contidas no presente edital. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DA AVALIAÇÃO – PREÇO MÍNIMO 

5.1. A avaliação dos bens relacionados na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente edital foi 
realizada pela Comissão de Avaliação desta municipalidade. 

5.2. O preço mínimo para arrematação de cada lote se encontra discriminado na 
CLÁUSULA PRIMEIRA do presente edital. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

6.1. Os recursos arrecadados com o presente LEILÃO ficarão depositados em conta 
corrente vinculada ao Fundo de Meio Ambiente, e somente poderá ser aplicado em 
despesas com o respectivo Fundo.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS INFORMAÇÕES 

7.1. Cópia integral do edital, onde constam todas as informações referentes ao LEILÃO, 
bem como quaisquer esclarecimentos, poderão ser obtidas pessoalmente na Prefeitura 
do Município de Conchal, situada na Rua Francisco Ferreira Alves, nº 364 – Centro em 
Conchal SP ou pelo telefone (19) 3866–8600 nos dias úteis de segunda à sexta feira 
nos horário 08:30 às 16:00 horas.  

 
 

Conchal, 15 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE ABREU 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 



EDITAL DE LEILÃO Nº 01/14 
MATERIAIS RECICLAVEIS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.367/14 
 

CARTA PROPOSTA 
 
NOME: ____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 

RG nº ________________ - CPF nº ___________________ - FONE: _______________ 

 
Segue abaixo os valores ofertados para os respectivos lotes. 
 
LOTE KG. OBJETO CLASSIFICAÇÃO R$ MINIMO 

POR KG 
01 15.120 Papelão Prensado   
02 4.000 Papelão (colorido) Prensado  
03 2.400 Papel Prensado  
04 8.000 Papel (revista, folhas brancas, folhetos e etc.)  Bag  
05 1.280 Pet (branca) Prensado  
06 880 Pet (verde) Prensado  
07 160 Pet (óleo) Prensado  
08 1.000 Plástico Duro (PEAD) Prensado  
09 2.400 Plástico Mole (PEBD) Prensado  
10 500 PVC Bag  
11 360 Tetra Pack (leite) Prensado  
12 2.000 Metais Ferrosos (diversas variedades)  -  
13 700 Alumínio (latas) Prensado  
14 1.000 Vidros (diversas variedades) -  
15 250 Materiais Descartáveis Prensado  
16 100 Peças Eletrônicas (monitor, teclado, etc.)  -  

 
Declaro que é de minha inteira responsabilidade os valores acima ofertados, bem como tenho 
ciência de todas as clausulas e condições estabelecidas no edital de LEILÃO nº 01/14 – 
Materiais Recicláveis. 

 
Conchal ___ / ___ / ___ 

 
 
 

_______________________________________ 
Nome do Arrematante e Assinatura 

RG e CPF 


