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EDITAL DE VENDA DE VEÍCULOS USADOS Nº 001/2018 - PRORROGAÇÃO 

 

A FUNCESI – Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, com sede na Rua Venâncio Augusto 

Gomes, 50 – Bairro Major Lage de Cima – Itabira/MG, torna público que, em razão da ausência de propostas na 

primeira chamada pública, está recebendo proposta por escrito, sem prazo pré-definido, para venda de 05 

veículos usados, sendo 03 Fiat Palio e 02 Volkswagen Gol, conforme descrito no objeto. 

 

I – DO OBJETO 

Consiste o presente ato, promover a venda de 05 veículos usados, no estado de conservação em que se 

encontram, sendo: 

 Fiat Palio 1.0 Celebration Economy Fire Flex 8V 4P ano de fabricação 2010 

Placa HGL 8404 

Chassi 9BD17164LA5607105 

Valor mínimo: R$ 15.265,60 

 

 Fiat Palio 1.0 Celebration Economy Fire Flex 8V 4P ano de fabricação 2010 

Placa HGL 8405 

Chassi 9BD17164LA5607027 

Valor mínimo: R$ 15.265,60 

 

 Fiat Palio 1.0 Celebration Economy Fire Flex 8V 4P ano de fabricação 2010 

Placa HGL 8406  

Chassi 9BD17164LA5607039 

Valor mínimo: R$ 15.265,60 

 

 Volkswagen Gol 1.0 MI Total Flex 8V 4P ano de fabricação 2012 

Placa HFF 9803 

Chassi 9BWAA45U3DT044508 

Valor mínimo: R$ 17.288,80 

 

 Volkswagen Gol 1.0 MI Total Flex 8V 4P ano de fabricação 2012 

Placa HEH 8020 

Chassi 9BWAA45UODT046006 

Valor mínimo: R$ 17.288,80 
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II – DA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse na aquisição dos 

veículos e detenham capacidade jurídica para contratar. 

 

III – DAS PROPOSTAS 

As propostas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias de igual teor, datadas e assinadas e sem rasuras, 

contendo o valor da oferta. 

 

Deverá constar na proposta a identificação do veículo a ser adquirido. 

 

O encaminhamento da proposta de preço, deverá ser apresentado diretamente no Setor de Compras ou 

encaminhada via portal em envelope lacrado e endereçado: 

Á 

FUNCESI – Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira 

Rua: Venâncio Augusto Gomes, 50 – Bairro Major Lage de Cima 

35900-842 – Itabira/MG 

AC. Setor de Compras 

 

III – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

As propostas poderão ser entregues em mãos ou pelo correio, a qualquer tempo, e a Funcesi poderá aceita-la 

de forma imediata ou requerer prazo para análise. 

 

No julgamento das propostas, a FUNCESI utilizará do critério de “Melhor Proposta Financeira com 

pagamento à vista de maior valor”. 

 

A FUNCESI reserva-se o direito de não aceitar propostas que não atendam aos parâmetros de valores de 

mercado do bem na condição em que se encontram, mesmo que esse seja o maior valor ofertado no processo.  

 

IV – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

Os envelopes contendo a Proposta de Preço, assim que recebidos, serão abertos pelos responsáveis pelo Setor 

de Compras da Funcesi e estará à disposição para consulta de qualquer interessado. 

 

Em razão da frustação da primeira tentativa de venda dos veículos, não haverá sessão de abertura dos 

envelopes. Os interessados, até a alienação do veículo, poderão oferecer lances escritos que sobreponham à 

proposta de maior valor. Cada lance deverá ser de valor unitário superior a R$ 100,00 da maior proposta e o 

participante poderá realizar quantos lances entender necessários. O responsável pelo Setor de Compras deverá 
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consultar, por telefone ou qualquer outra forma, os demais interessados acerca da nova proposta e colher o 

eventual interesse em oferecer lances. 

 

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Horário de visitação para análise dos veículos: Todos os dias úteis - segunda-feira à sexta-feira – de 08 às 11h 

no estacionamento da entrada Principal do Campus da FUNCESI. Entrar em contato com o funcionário Alex 

Souza – Telefone (31) 3839-3633. 

 

Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, será decidido o vencedor através de sorteio. 

 

Havendo renúncia por parte do vencedor será chamado o segundo classificado e assim sucessivamente desde 

que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor de referência estipulado pela Funcesi. 

 

A entrega do veículo ao proponente vencedor se dará após efetivação do pagamento, através de deposito 

bancário em conta da FUNCESI. 

 

O proponente vencedor terá 30 (trinta) dias para fazer a transferência do veículo. Sendo que na entrega do 

veículo o documento de transferência será datado. 

 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (31) 3839-3633. 

 

Itabira, 08 de janeiro de 2019. 

 

 

FUNCESI – Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira 


