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ALIENAÇÃO SESC PANTANAL N.º 16/0001 - LL 

 
EDITAL 

 
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AN - Estância Ecológica 

Sesc Pantanal (EESP), entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
comunica a realização de licitação na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR 
LANCE OU OFERTA POR ITEM, regida pela Resolução Sesc 1.252/12, de 
06/06/12, do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, publicado no 
Diário Oficial da União, de 26/07/12 e pelas disposições deste instrumento 
convocatório e de seus anexos. 
 

A reunião para o recebimento dos documentos de habilitação, 
propostas comerciais e realização de lances será realizada às 09 horas do 
dia 19/07/2016, na Base Administrativa, sito à Av. Filinto Muller, 218 - Jd. 
Aeroporto - Várzea Grande/MT. 
 
1. OBJETO: 
 
A presente licitação destina-se à alienação de UM VEÍCULO MARCA 
MERCEDES-BENS, MODELO 313CDI, ANO/MODELO 2009/2010 e UM 
VEÍCULO MARCA FORD MODELO RANGER XL, ANO/MODELO 2008/2008 
conforme este Instrumento Convocatório e seus anexos. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 - Os interessados em participar desta licitação deverão apresentar à 
Comissão de Licitação o documento de identificação, em caso de pessoa 
física, e credenciamento em caso de pessoa jurídica, além da proposta 
comercial, a saber: 
 

a) Envelope lacrado, identificado com os dizeres: "ALIENAÇÃO 
SESC PANTANAL N.º 16/0001 – LL - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO", data e horário da reunião, nome do licitante por 
extenso e endereço; e 

 
b) Envelope lacrado, identificado com os dizeres: "ALIENAÇÃO 
SESC PANTANAL N.0 16/0001 - LL - PROPOSTA 
COMERCIAL", data e horário da reunião, nome do licitante por 
extenso e endereço. 

 
2.1.1 - Deverão ser apresentados dois envelopes distintos, conforme 
alíneas "a" e "b" do subitem 2.1. A inversão do conteúdo dos envelopes 
ou a apresentação de conteúdos distintos em um dos envelopes poderá, 
a critério da Comissão de Licitação, acarretar a eliminação do licitante. 

 
2.2. O representante do licitante deverá apresentar-se munido de 
Credenciamento (ANEXO II), quando não for sócio ou titular da empresa e será 
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o único com condições de intervir em qualquer fase de procedimento licitatório, 
respondendo, assim, para todos os efeitos por seu representado, devendo 
ainda identificar-se no ato da entrega dos envelopes, exibindo a cédula de 
identidade. 
 

2.2.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 
representar mais de uma empresa, sob a pena, a critério da Comissão 
de Licitação, de exclusão sumária das licitantes representadas. 

 
2.3 - Estarão impedidas de participar desta licitação, pessoas jurídicas ou 
físicas que: 
 

a) Estejam suspensas de licitar com o Sesc Pantanal; 
 

b) Tenham participação, a que título for, de dirigentes ou 
empregados do SESC; e 

 
c) Estejam reunidas em consórcio. 

 
d) Sejam dirigentes ou empregados do Sesc. 

 
2.4 - No caso de pessoa jurídica, deverá apresentar fora do envelope, o 
Credenciamento do representante do licitante (ANEXO II), quando não for sócio 
ou titular da empresa e será o único com condições de intervir em qualquer 
fase do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos por 
seu representado, devendo ainda identificar-se no ato da abertura dos 
envelopes, exibindo a cédula de identidade. 
 

2.4.1 – Caso o credenciamento esteja dentro de qualquer envelope, seja 
de documentos, seja de proposta comercial, a critério da Comissão de 
Licitação a empresa poderá retirar no momento da reunião e na 
presença de todos os participantes, sem prejuízo à sua participação no 
certame.  

 
 
3. HABILITAÇÃO: 
 
Serão admitidas a participar da presente licitação as pessoas jurídicas ou 
físicas que comprovarem possuir requisitos mínimos de habilitação. Para tal, 
deverão ser habilitadas pela Comissão de Licitação após exame da 
documentação abaixo relacionada. 
 
3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

3.1.1 - Da pessoa jurídica 
 

a) Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário 
individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado no órgão competente, ou; 

 
c) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, 
devidamente registrados no órgão competente, na hipótese de 
terem sido nomeados ou eleitos em separado, se for o caso. 

 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF; 

 
e) Cédula de Identidade do representante. 

 
f) Comprovante do domicílio empresarial recente, constituído por 
conta de água, luz ou telefone em nome da pessoa jurídica. 

 
3.1.2- Da pessoa física 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF; 

 
b) Cópia da Cédula de Identidade- RG; 

 
c) Comprovante de residência recente, constituído por conta de 
água, luz ou telefone em nome da pessoa física. 
 

 
3.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Declaração de Vistoria do objeto da presente licitação, 
conforme Anexo III. A visita para vistoria é obrigatória e deverá 
ser realizada no período de 04/07/2016 a 18/07/2016, com 
agendamento através do e-mail licitacao@sescpantanal.com.br, 
citando o número do processo. A visita será acompanhada por 
servidor do Sesc. 

 
d) Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições 
do instrumento convocatório, conforme Anexo IV; 

 
 
3.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS 
 

3.3.1 - Todos os documentos deverão estar numerados utilizando-se a 
seguinte grafia: número da folha I quantidade total de folhas. A grafia 
citada visa indicar, com precisão, a quantidade total de folhas e a 
numeração de cada folha em relação a esse total. Como exemplo, 
supondo o total de vinte folhas, teríamos a seguinte numeração: 1 I 20, 2 
/ 20, 3 / 20 ... 20 I 20. 
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3.3.2 - Caso a documentação não esteja numerada o participante poderá 
fazê-lo durante a reunião de abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação. 

 
3.3.3 - A documentação poderá ser apresentada em fotocópias, exceto 
fotocópias termo - sensitiva. Se julgar necessário, a Comissão de 
Licitação poderá solicitar aos Licitantes a apresentação dos documentos 
originais para fins de confrontação com as fotocópias apresentadas. 

 
3.3.4- Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos 
à posterior conferência na página eletrônica do órgão emissor, que 
conferirá a sua autenticidade. 

 
4. PROPOSTA COMERCIAL 
 
4.1- Deverá ater-se a este edital e seus anexos. 
 
4.2. -Apresentar-se em 01 (uma) via, redigida de forma clara, especificando o 
objeto da licitação e identificação do proponente não podendo conter rasuras, 
borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas, devendo estar assinada pelo 
representante legal do licitante na última folha e rubricada nas demais, sendo 
todas as folhas numeradas sequencialmente. 
 

4.2.1 - As folhas devem ser numeradas utilizando-se a seguinte grafia: 
número da folha I quantidade total de folhas. A grafia citada visa indicar, 
com precisão, a quantidade total de folhas e a numeração de cada folha 
em relação a esse total. Como exemplo, supondo o total de vinte folhas, 
teríamos a seguinte numeração: 1 I 20, 2 I 20, 3 I 20 ... 20 I 20. 

 
4.2.2- Caso a proposta não esteja numerada o participante poderá fazê-
lo durante a reunião de abertura do respectivo envelope. 

 
4.3- A proposta comercial deverá conter o valor do lance inicial, em algarismo e 
o por extenso, que não poderá ser inferior ao valor mínimo descrito em Anexo I. 
 
4.4 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Não 
sendo indicado o prazo de validade fica subentendido como de 60 (sessenta) 
dias. 
 
4.5 - Os termos constantes da proposta apresentada são de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito a qualquer 
modificação da mesma ou substituição de envelopes, após sua entrega. 
 
 
5. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
 
5.1 - REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. Os envelopes 
lacrados, contendo os documentos e habilitação e proposta comercial serão 
recebidos em reunião pública pela Comissão de Licitação às 09 (nove) horas 
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do dia 19/07/2016, na Base Administrativa, sito à Av. Filinto Muller, 218- Jd. 
Aeroporto- Várzea Grande/MT, constando de: 
 

a) Credenciamento (ANEXO II) e recebimento dos envelopes 
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", e "PROPOSTA 
COMERCIAL"; 

 
b) Abertura dos envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", 
sendo a documentação analisada e rubricada pela Comissão de 
Licitação e pelos licitantes; 

 
c) Rubrica nos envelopes, lacrados, das propostas comerciais 
pela Comissão de Licitação e pelos licitantes; 

 
d) Comunicação do resultado da fase de habilitação; e 

 
e) Encerramento da reunião, após a leitura, aprovação e 
assinatura da ata. 

 
5.1.1 - Caso não seja possível o cumprimento do previsto na letra "d" do 
5.1, a comunicação do resultado da fase de habilitação e convocação 
para reunião de abertura dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" 
será efetuada conforme estabelecido no SUBITEM 8.1). 

 
5.2- REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA 
COMERCIAL", constando de: 
 

a) Devolução dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL", 
lacrados, aos licitantes inabilitados; 

 
b) Abertura dos envelopes "PROPOSTA COMERClAL" dos 
licitantes habilitados, sendo as propostas analisadas e rubricadas 
pela Comissão de Licitação e pelos licitantes, desclassificando 
aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido 
neste edital e seus anexos. 

 
b.1) A classificação de apenas duas propostas escritas de preço 
não inviabilizará a realização da fase de lances verbais. 

 
c) Fase de lances verbais. 

 
c.1) Realizada a classificação das propostas escritas, pela 
Comissão de Licitação, terá inicio a fase de apresentação de 
lances verbais. 

 
c.2) O Presidente da Comissão fará uma rodada de lances, 
convidando o autor da proposta escrita de menor lance/oferta 
classificada a fazer o seu lance e, em seguida, os demais 
classificados na ordem crescente de preço. 



Serviço Social do Comércio 
Departamento Nacional 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 

 

Sesc – Serviço Social do Comércio – Av. Filinto Müller, 218, Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT. CEP 78110-302 
CNPJ. 33.469.164/0330-44. Tel: (0XX65) 3688-2000 / Fax: 3688-2047 

 

 
c.3) Havendo lance, o Presidente da Comissão realizará uma 
nova rodada, começando pelo autor que, no momento, estiver 
com a proposta de menor lance/oferta, e, assim sucessivamente, 
até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se 
obtenha, em definitivo, o maior lance/oferta. 

 
c.4) Somente serão considerados os lances superiores ao último 
maior preço obtido. 

 
c.5) O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará 
impedido de participar de nova rodada, caso ocorra. 

 
c.6) Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão 
consideradas as propostas escritas de preço classificadas para 
esta fase. 
 
d) Declaração do licitante vencedor pela Comissão de Licitação. 

 
e) Encerramento da reunião, após a rubrica das propostas, leitura, 
aprovação e assinatura da ata, pelos presentes. 

 
5.3- HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. 
 
5.4 - CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR PARA OS TRÂMITES DE 
TRANSFERÊNCIA DO BEM PATRIMONIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE, NO PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DATA DA 
CONVOCAÇÃO. 
 
 
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
6.1 - Observadas as demais condições deste edital e seus anexos, o 
julgamento desta licitação será feito pelo critério de maior lance ou oferta por 
item. 
 
6.2 - Os lances apresentados conforme letra "c" do SUBITEM 5.2, deverão 
referir-se ao valor POR ITEM da proposta. 
 
6.3 - Caso ocorra empate em todas as condições previstas nesta Licitação, 
entre dois ou mais licitantes, a classificação se fará por sorteio na presença dos 
licitantes, em dia, horário e local a ser definido pela Comissão de Licitação. 
 
7. PENALIDADES 
 
7.1 -A recusa em iniciar os trâmites de transferência do Bem Patrimonial, 
conforme legislação vigente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da 
convocação (SUBITEM 5.4), dará ao Sesc Pantanal o direito de suspender o 
licitante em até dois anos, do direito de licitar e contratar com o Sesc, e 
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homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. 
 
7.2 - O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao 
Sesc Pantanal o direito de rescindir unilateralmente o contrato e de suspender 
o contratado do direito de licitar e contratar com o Sesc Pantanal nos termos do 
SUBITEM 7.1. 
 
7.3 - Para fins de penalidade o lance é considerado proposta. 
 
7.4 - A critério do Sesc Pantanal, as sanções poderão ser cumulativas. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 - As decisões relativas a esta licitação, serão divulgadas no mural da Base 
Administrativa, da Estância Ecológica Sesc Pantanal, sito à Av. Filinto Muller, 
218, Jd. Aeroporto, Várzea Grande- MT, e no site www.sescpantanal.com.br, 
na área de LICITAÇÕES. 
 
8.2 - O pagamento deverá ser feito à vista, até o quinto dia útil contados da 
data do comunicado ao licitante vencedor, mediante recolhimento realizado 
junto a Tesouraria do Sesc Pantanal, caso o pagamento seja realizado em 
cheque, será considerado quitado somente após a sua compensação, neste 
caso o cheque deverá ser em nome do próprio licitante vencedor. O não 
comparecimento implicará na adjudicação ao segundo colocado. 
 

8.2.1 – O pagamento também poderá ser efetuado através de 
transferência bancária, que será considerado quitado após a 
compensação bancária. Neste caso o licitante deverá apresentar o 
comprovante de transferência junto à Tesouraria do Sesc Pantanal. 

 
8.3 - Os licitantes desde já obrigam-se a procederem as transferências de 
propriedade do bem patrimonial junto aos órgãos competentes, conforme 
legislação vigente, e somente no primeiro dia útil subsequente será autorizada 
à retirada do bem patrimonial. 
 
8.4 - A partir da retirada do veiculo a que se refere o item 8.3, quaisquer 
acontecimentos ou sinistro será de responsabilidade do então proprietário, sem 
que lhe caiba qualquer direito a reclamações posteriores. 
 
8.5 - A Comissão de Licitação poderá, no interesse do Sesc Pantanal em 
manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente 
formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes. Poderá, 
também, realizar pesquisa na Internet, quando possível, para verificar a 
regularidade/validade de documentos ou fixar prazo às licitantes para dirimir 
eventuais dúvidas. O resultado de tal procedimento será determinante para fins 
de habilitação. 
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8.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o 
dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se 
iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do Sesc 
Pantanal. 
 
8.7 - A contratada e seus sucessores se responsabilizarão por todos e 
quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer titulo, venham causar à 
imagem do Sesc Pantanal e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida 
do objeto da licitação. 
 
8.8 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente edital e seus anexos, ou sugestão visando à sua 
melhoria, deverá ser encaminhado por escrito à Seção de Compras 
(SEMAP/GAD) do Sesc Pantanal, pelo e-mail: licitacao@sescpantanal.com.br, 
até 72 (setenta e duas) horas antes da data de entrega dos envelopes com os 
documentos de habilitação e a proposta comercial, conforme SUBITEM 5. Não 
sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 
suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos 
e proposta, não cabendo aos licitantes o direito a qualquer reclamação 
posterior. 
 
8.9 - Independentemente de declaração expressa, a apresentação dos 
documentos e da proposta implica a aceitação plena e total das condições e 
exigências deste instrumento convocatório e seus anexos, a veracidade e 
autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e 
ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação, o qual, na incidência, 
obriga o licitante a comunicar ao Sesc Pantanal quando ocorrido durante o 
certame. 
 
8.10 - A qualquer momento, o Sesc Pantanal poderá desclassificar licitantes, 
sem que lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato 
que desabone a idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou administrativa, 
inclusive incorreções que venham a ser detectadas na proposta. 
 
8.11 - Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao julgamento desta 
licitação caberá recurso fundamentado, dirigido ao Sr. Gerente Administrativo 
(GAD) do Sesc Pantanal, por escrito, por meio da Comissão de Licitação, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da divulgação da decisão. 
 
8.12 - O Sesc Pantanal se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta 
licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do 
pedido, não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou 
reclamações, a que título for. 
 
8.13 - Quando não for possível realizar o ato do recebimento dos envelopes 
desta licitação, a Comissão de Licitação marcará nova data e hora a ser 
comunicada conforme previsto no SUBITEM 8.1. 
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8.14 - Os bens patrimoniais, objetos desta alienação encontram-se no pátio da 
Base Administrativa do Sesc Pantanal, sito a Av. Filinto Muller, 218 - Jd. 
Aeroporto - Várzea Grande I MT, onde deverá ser realizado a vistoria. 
 
8.15 - O prazo de vistoria se iniciará no dia 04 de julho de 2016 às 8h30 e se 
encerrará no dia 18 de julho de 2016, às 17h00. 
 
8.16 - Para realização da vistoria, o interessado deve entrar em contato com o 
Setor de Transporte, do Sesc Pantanal, telefone- (65) 36882009 ou 36882042. 
 
8.17 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 
a) ANEXO I - Descrição do Objeto; 
b) ANEXO II- Modelo de Credenciamento. 
c) ANEXO III– Modelo de Declaração de Vistoria. 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de conhecimento de todas as condições 
do instrumento convocatório; 
 

 
 

VÁRZEA GRANDE/MT, 04 de Julho 2016 
 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA 


