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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

LEILÃO PÚBLICO N.º 02/18 
 

PROCESSO N.º  61.290/17 
 
 
Razão Social:  

CNPJ N.º  

Endereço:  

e-mail:  

Cidade:  Estado: 

Telefone:  Fax:  

Pessoa para contato:  

 
 
Recebemos, através do acesso à página www.franca.sp.gov.br neste data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 
 
Local:__________________ , ____,   de __________________ de 2018 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura 
 

 
 
Senhor Licitante,  
 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Franca e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Divisão de Licitações e Compras 
por meio do Fax (016) 3721.8888 ou e-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitações e Compras da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais.  
  
Franca, 22 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
Fernanda Cristina Zuviollo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Leiloeira 
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EDITAL 
 
Processo nº 61.290/17 
Leilão Público nº 02/18 
 
 A Prefeitura do Município de Franca, através da Divisão de Licitações e Compras 
promoverá nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais normas pertinentes à 
matéria, a venda de bens inservíveis (sucata), pela melhor oferta alcançada em pregão, não 
inferior ao valor da avaliação, no dia 14 de setembro de 2018, às 14h30min, no 
Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal, na Av . Alfredo Tosi, 1015, Vila Marta, 
Franca, SP , através de servidor designado para atuação como leiloeiro. 
 
I - DO OBJETO 
 

Lote  Especificação  Aval iação  
1 BENS INSERVIVEIS (SUCATA) – 10.000 KG R$ 1.600,00 

 
 II – LOCAL PARA VISITAÇÃO  
 
2.1 – Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal, na Av. Alfredo Tosi, 1713, Vila Marta, 
Franca, SP. 
   
III – LOCAL PARA INFORMAÇÕES GERAIS 
 
3.1 – Divisão de Licitações e Compras 
         Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova – Franca - SP 
         Fone: (16) 3711-9176/9080 – Fax (16) 3721-8888 
 
3.2 - Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal 
        Av. Alfredo Tosi, 1713, Vila Marta, Franca, SP         
      Fone: (16) 3723-0918 
 
IV – DIAS PARA VISITAÇÃO 
 
4.1 –  De 22 de agosto a 14 de setembro das 09:00 às 16:00 horas, Almoxarifado Central da 
Prefeitura Municipal, na Av. Alfredo Tosi, 1713, Vila Marta, Franca, SP. 
 
V – CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
 
5.1 – À vista, mediante cheque no valor do lance ofertado; 
 
VI – HOMOLOGAÇÃO 
 
6.1 –  Os bens arrematados somente serão liberados após publicação no Diário Oficial do 
Município e no Diário Oficial do Estado de São Paulo da homologação do leilão. 
 
VII – PRAZO PARA RETIRADA DOS MATERIAIS 
 
7.1 – Após a homologação, o prazo para retirada dos materiais alienado será de 03 (três) dias 
úteis, correndo todas as despesas com a retirada e remoção dos materiais, por conta do 
arrematante. 
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VIII – PENALIDADES  

8.1 - Decorrido o prazo mencionado no item VII, sem a retirada do (s) arrematados, será 
aplicada ao arrematante MULTA POR DIA DE ATRASO NA RETIRADA DOS MATERIAIS, no 
valor de 1% (um por cento) sobre o total pago, para cada dia de atraso, até o limite de 30 
(trinta) dias corridos;  
 
8.2 - Findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos, sem a retirada do (s) bem (ns) arrematado (s) 
do (s) depósito (s) municipal (is), o arrematante perderá para a Prefeitura Municipal de Franca, 
qualquer direito sobre o (s) mesmo (s) além da (s) importância (s) já paga (s), nada mais 
podendo reivindicar seja a que título for.  
 
IX – DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1- Os materiais serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante 
alegar desistência.  
 
9.2- Os lotes serão apregoados rigorosamente na ordem estabelecida no catálogo;  
 
9.3 -  O comprador assinará o Comprovante de Arrematação do lote adquirido, onde consta o 
número do lote e o valor do lance efetuado, permanecendo a 2.ª via em seu poder onde a 
mesma deverá ser entregue na retirada do(s) recibo(s) definitivo(s) do(s) material (is).  

9.4-  No ato da arrematação o comprador deverá fornecer todos os dados do arrematante.  

9.5- No ato da compra o arrematante pagará ao Leiloeiro, em cheque, 100% (cem por cento), 
do valor do arremate, devendo ser substituído até as 16h00 do dia 18 de setembro de 2018  
por cheque administrativo ou através de depósito em dinheiro na conta indicada no verso do 
Comprovante de Arrematação. O não cumprimento do prazo, implicará em perda de 20% (vinte 
por cento) do valor arrematado conforme Artigo 1.097 C.C.  

9.7-   A retirada dos materiais dar-se-á por conta e risco dos arrematantes, imediatamente após 
a arrematação, nos locais onde estão dispostos os bens, mediante apresentação da Termo de 
Retirada do lote .  

9.8- O Leiloeiro poderá separar, reunir ou retirar qualquer lote.  

9.9- Não serão aceitas reclamações posteriores a arrematação, bem como, não serão aceitas 
desistências.  

9.10 - Os casos omissos serão regidos pela Legislação Brasileira pertinente e, em especial 
pelo Decreto Lei n.º 21.981 com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 22.427.  
 
Franca, 22 de agosto de 2018.  
 
 
 
Fernanda Cristina Zuviollo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Leiloeira 
 


