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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

LEILA-  0 01/2017 

PROCESSO N° 000.095/2017 

Leilao presencial para alienacao de bens 
mOveis inserviveis e antieconomicos de 
propriedade da Funpresp-Exe. 

Razao Social/Nome: 	  

CNPJ/CPF N° 	  

Endereco: 	  

E-mail: 	  

Cidade: 	 Estado: 	Telefone: 	 Fax: 	  

Pessoa para contato: 	  

Recebemos, nesta data, cOpia do instrumento convocatorio da licitacao acima identificada. 

Local:    de 	 de 2017. 

Assinatura 

A Leiloeira somente tera incutnbencia de efetuar comunicacoes acerca de eventuais retificacoes 
ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informacoes adicionais aos 
interessados/licitantes que enviarem o recibo a Funpresp-Exe. Recomenda-se que a licitante se 
atualize diariamente sobre as informagoes prestadas no site da Funpresp-Exe, no link 
http://www.funpresp.com.br/portal/?page  id=1247, (licitac5es) sobre avisos, esclarecimentos e 
decisoes, no periodo compreendido a partir da retirada do edital ate a data de conclusao do 
certame. 
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EDITAL DE LEILA.0 PRESENCIAL 

LEILA-  0 N°. 01/2017 
PROCESSO: 000.095/2017 

Tipo de Licitacao: MAJOR LANCE 

Abertura da sessao do Leildo: 26/05/2017, as 10:00 horas. 

Inicio de recebimento das propostas: 26/05/2017, as 10:00 horas. 

A Funpresp-Exe, coin sede no SCN — Setor Comercial Norte, Edificio Corporate 
Financial Center, 2° andar, salas 202/204, Brasilia/DF, pot inten-nedio da Gerencia de Patrimonio 
e Logistica, mediante a Leiloeira, designada pela Portaria n° 28/DIRAD/Funpresp-Exe, de 08 de 
maio de 2017 toma public() para conhecimento dos interessados que na data, horario e local acima 
indicado, fara realizar licitacao, na modalidade de LEILAO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
major lance, para a venda de bens moveis inserviveis e antieconomicos pertencentes ao patrimonio 
desta Fundacao, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

1. DO OBJETO 

1.1 	- 0 presente Leilao tern por objeto a venda de bens moveis pertencentes ao patrim6nio 
desta Fundacao, considerados inserviveis e antieconomicos, conforme lista de bens — ANEXO I, 
LOTE 1:3"NICO, deste Eciital. 

2. LOCAL DATA E HORARIO 

2.1 A alienacao realizar-se-a no auditorio da Funpresp-Exe, no Edificio Corporate Financial Center - 
SCN — Setor Comercial Norte, Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 202/203/204 — Brasflia/DF 
no dia 26 de maio de 2017, as 10:00 horas. 

3. DA VISITAc AO DOS LOTES 

3.1 - Os bens a serem alienados encontram-se no depOsito de empresa privada sito STRC Trecho 
04 Conjunto A Lote 01 Brasflia/DF, a excegao de 03 armarios baixo, que se encontram nas 
dependencias da Funpresp-Exe, no enderego SCN — Setor Comercial Norte, Edificio Corporate 
Financial Center, 2° andar, salas 202/204, Brasflia/DF 
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3.2. Os horarios de vistoria sao: manha de 09:00 as 11:00 horas e a tarde de 15:00 as 17:00 horas, 
corn agendamento previo solicitado a Funpresp-Exe em no minimo 48 horas antes da data da 
vistoria, que podera ser solicitado por intermedio do email: gelog@funpresp.com.br.,  telefone para 
contato: 2020-9793. 

3.3. Os bens mOveis poderao ser vistoriados pelos interessados, nos dias ilteis, ate a vespera da 
sessao de abertura deste Leila°. 

3.4. Nao sera permiddo, em hipOtese alguma, durante a visitacao, a refirada de nenhum dos bens, a 
dtulo de verificacao de qualquer natureza. 

4. DO FUNDAIVIENTO JURiDICO 

4.1 - 0 procedirnento licitatOrio obedecera, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto 99.658, 
de 30 de outubro de 1990, a resolucao n° 8 do CNPC, de 16/12/211, e no que couber, a Instrucao 
Normativa SEDAP n° 205, de 08 de abril de 1988 e legislacoes correlatas previstas neste Edital e 
seus anexos. 

5. CONDIcOES DE PARTICIPAcA0 

5.1 — Poderao oferecer lances: 

a) pessoas fisicas, maiores de idade ou emancipadas, possuidoras de documentos de identidade, 
de CPF, e de comprovante de residencia, ou seus procuradores, desde que apresentem 
instrumentos de procuragao, corn firma reconhecida, comprovando serem representantes legais, 
e declaracao de que o pardcipante nao é funcionario ou servidor cedido a Funpresp-Exe, 
tampouco conjuge ou parente, por consanguinidade ou afinidade, ate o 30  grau; 

B) pessoas juridicas, devidamente inscritas no CNPJ, ou por meio de seus procuradores, desde 
que apresentem instrumentos de procuracao com a finalidade especifica de pardcipacao no 
leilao, corn firma reconhecida, comprovando serem seus representantes legais; por sOcio 
clirigente, proprietario ou assemelhado corn poderes bastantes, desde que apresentem copia 
autenticada do contrato social e document° de identidade (com foto), e que satisfacam as 
demais condicoes deste Edital; 

b.1) neste certame é vedada a pardcipacao de pessoas juddicas que possuam em seu quadro de 
dirigentes, sOcios ou proprietarios individuos que sejam cOnjuges ou parentes, por 
consangiiinidade ou afinidade, ate o 30  grau, de funcionarios ou servidores cedidos a Funpresp-
Exe. 
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b.2) as pessoas juridicas interessadas em participar do evento deverao apresentar os seguintes 
documentos: 

a) declaracao, assinada por quem de direito, corn firma reconhecida, de que o licitante esti 
cumprindo a exigencia do artigo 70, inciso XXXVIII da Constituicao Federal, prevista no 
ardgo 27, inciso V da Lei no 8.666/93, qual seja: "proibicao de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos". 

b) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfclica (CNPJ); 

c) certidao Negadva de Debitos junto ao INSS; 

d) certidao Negativa de Debitos junto a Fazenda Federal; 

e) certidao de Regularidade do FGTS e Trabalhista 

b.3) os documentos citados no item anterior poderao ser consultados via SICAF, no infcio da 
sessao do Leilao ou apresentados em original, ou por intermedio de fotocOpia legivel, 
autenticadas em CartOrio ou acompanhadas do original para que o Leiloeiro e demais 
Servidores que comp.& a Equipe de Apoio autendque. 

5.2 — Copia deste Edital podera ser obtida na sede Funpresp-Exe, situada no SCN — Setor 
Comercial Norte, Edificio Corporate Financial Center, 2° andar, salas 202/204, Brasflia/DF, 
horario compreendido das 09:00 as 17:00 horas. Telefones 2020-9793 ou no site 
www.funpresp.com.br.  

5.3 - Neste certame é vedada a participacao de funcionarios ou servidores pUblicos cedidos a 
Funpresp-Exe, bem como de seus cOnjuges ou parentes, por consangilinidade ou afinidade, ate o 3° 
grau. 

5.4 - Neste certarne, tarnbem, nao poderao participar pessoas fisicas ou juridicas impedidas de 
licitar e contratar corn a Administracao, sancionadas corn as penas previstas nos incisos III ou IV 
do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou ainda, no art. 70  da Lei n° 10.520/2002. 

6. 	DOS BENS OBJETO DO LEILAO 

6.1 - Os bens mOveis a serem leiloados, descritos no ANEXO I, deste Edital, constituem um Unico 
LOTE de 73 (setenta e tres) itens, que poderao ser examinados no local descrito no subitem 3.1, no 
prazo de visitacao previsto, mediante previa solicitacao e autorizacao da Funpresp-Exe. 
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6.2 - Quaisquer informacoes, instrugOes, especificagoes mais detalhadas ou outros elementos 
julgados necessarios a perfeita identificagao do material, objeto da licitacao, ou mesmo urn melhor 
esclarecimento deste Edital sera° fornecidos pelo Leiloeiro e Equipe de Apoio. 

6.3 - Os bens mencionados no ANEXO I, deste Edital, serao vendidos no cstado de conservagao e 
condicao em que se encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelo 
licitante, nao cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamacao posterior quanto as suas 
qualidades intrinsecas ou extrinsecas. 

6.4 - A descricao do lote apregoado sujeita-se a correcao no momento do Leilao, para cobertura de 
omissoes ou eliminagao de distorcoes acaso verificadas. 

7. DOS LANCES 

7.1 - Os interessados efetuarao lances verbais, a partir do valor minim° de arrematagao, constante 
deste Edital (ANEXO I), considerando-se vencedor o licitante que houver feito a maior oferta 
aceita pelo leiloeiro administrativo. 

7.2 - 0 licitante, ao arrematar o lote, de imediato entregara a um dos auxiliares do Leiloeiro 
Administrativo, urn document° de identidade (corn foto), CPF, e comprovante de residencia. 

7.3 - Uma vez aceito o lance, nao se admitira a sua desistencia, sendo o arrematante 
responsabilizado civil e criminalmente por sua acao, alem das penalidades administrativas previstas 
neste Edital. 

7.4 - Durante a realizacao do Leila° fica proibida a cessao, a qualquer titulo, dos direitos adquiridos 
pelo arrematante. 

7.5. Nao sao validos os lances feitos antes da abertura do Leila° ou apOs o seu encerramento 

8. DO PAGAMENTO 

8.1 — Pelo lote dos bens o ARREMATANTE VENCEDOR pagara o valor correspondente ao 
lance final vencedor dado e aceito alp& a homologagao do leilao, em uma Unica parcela, a vista, em 
ate 02 (dois) dias Uteis, a contar da notificacao da Funpresp-Exe, conforme nota de 
pagamento/documento de cobranca ernitida pelo Leiloeiro. 

8.2 — 0 pagamento devera ser efetuado atraves de depOsito: 
• FAVORECIDO: Funpresp-Exe — CNPJ: 17.312.597/0001-02 
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• AGENCIA: 1607-1 
• CONTA CORRENTE: 6292-8 
• BANCO DO BRASIL S/A: 001 

9. DA ENTREGA DOS BENS 

9.1 A entrega do lote arrematado dar-se-a em data e horario a set estabelecidos pela GELOG, e 
devera ocorrer no prazo maxim° de 05 (cinco) dias corridos da notificacao de entrega que a 
Funpresp-Exe fara ao ARREMATAN 	IL VENCEDOR, mediante previo agendamento junto a 
GELOG/Funpresp-Exe, que 56 podera ocorrer alp& a verificacao do credit() do lance vencedor na 
conta corrente informada. 

9.2 Caso o pagamento do lote arrematado seja efetuado em cheque, o ARREMATAN IL 
VENCEDOR tera que aguardar sua compensacao para posterior liberacao dos bens arrematados. 

9.3 0 ARREMATAN IL VENCEDOR que nao retirar o lote de bens adquiridos das dependencias 
da Funpresp-Exe ou do deposit°, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da 
notificacao de retirada pela Funpresp-Exe assumira de forma integral as despesas de 
armazenamento e guarda junto ao deposit° que se encontram, se comprometendo a pagar o aluguel 
diario por todos os dias correspondentes a permanencia dos bens no deposit°. 

10. DA ATA 

10.1 - Encerrado o Leilao, sera lavrada ata circunstanciada, na qual figurara o lote vendido, hem 
como a correspondente identificacao do arrematante e os trabalhos decorridos na licitacao, em 
especial os fatos relevantes. 

10.2 — A ata sera assinada pelo Leiloeiro, Equipe de Apoio e licitantes participantes. 

11. DAADJUDICAcAO E HOMOLOGA0.0 

11.1 — A deliberacao quanto a homologacao e adjudicagao do objeto do Leila° sera feito pela 
autoridade competente da Funpresp-Exe, corn base no inciso VI, e § 4° do art. 43, da Lei n° 
8.666/93. 

12. DOS RECURSOS 

12.1 - Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o presente Edital, por irregularidade na 
aplicacao da Lei, devendo protocolar o pedido junto ao Servico de Protocolo, situado SCN — Setor 
Comercial Norte, Edificio Corporate Financial Center, 2° andar, salas 202/204, Brasilia/DF em ate 
02 (dois) dias iateis, antes da data fixada para o evento, em observancia ao disposto no artigo 41, § 
2° da Lei 8.666/93. 
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12.2 — Das decisoes proferidas pela Administracao da Funpresp-Exe, decorrente da presente 
licitacao, cabera recurs° por escrito a autoridade superior por intermedio da que praticou o ato 
recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias üteis, conforrne preceitua o Art. 109 da Lei n° 8.666/93. 

12.3 — Os recursos interpostos contra atos praticados pelo Leiloeiro, quando do julgamento das 
propostas, terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 
as razi5es de interesse pdblico, atribuir eficacia suspensiva nos demais recursos, conforme disposto 
no Art. 109 da Lei 8.666/93. 

12.4 — 0 Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias aeis. 

12.5 — Na contagem dos prazos sera excluido o dia do inicio e incluido o dia do vencimento, 
prorrogando-os automaticamente, para o primeiro dia ail subseqiiente, quando recair em data que 
nao haja expediente na Funpresp-Exe. 

12.6 - Nao serao conhecidos os recursos cujas peticoes tenham sido apresentadas fora do prazo 
e/ou subscrita por representante nao habilitado legalmente no processo para responder pelo 
licitante. 

13. 	DAS PENALIDADES 

13.1 — Em relacao ao presente certame, estarao sujeitas, sem prejuizo de outras indicadas em Leis 
especificas, as seguintes sancoes previstas na Lei 8.666/93: 

a) Advertencia por escrito; 

b) Multa de 0,5% (rneio por cento) ao dia, por dia de atraso no pagamento do valor de arrematacao 
ate o 20° (vigesimo) dia; 

c) Multa de 1% (urn por cento) ao dia de atraso no pagamento do valor da arrematagao apos o 21° 
(vigesimo primeiro) ate o 30° (trigesimo) dia de atraso no pagamento, sem prejuizo das demais 
penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

d) Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
Administracao, por urn period° de ate 02 (dois) anos; 

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistragao, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade 
que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Adrninistracao da Funpresp-Exe, pelos 
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prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada corn base no inciso anterior 
(inciso IV, artigo 87 da Lei n° 8.666/93). 

13. 	DISPOSIcOES FINAIS 

13.1 — Em nao havendo expediente na Funpresp-Exe, no dia do termino do prazo, este sera 
automadcamente prorrogado para o 10  (primeiro) dia Util subseqiiente. 

13.2 — A Funpresp-Exe se reserva o direito de adiar, revogar ou anular a licitacao, sem que do seu 
ato assista aos licitantes direito a qualquer indenizacao, ou ainda, retirar-se do leilao antes do 
pregao, caso seja constatada alguma irregularidade. 

13.3 — Informacoes adicionais relativas ao evento serao prestadas pelo Leiloeiro e Equipe de Apoio, 
em horario comercial nos Telefones 2020-9793 e email gelos@fimpresp.com.k  

13.4 — A participacao no Leila° implica no conhecimento e aceitacao, por parte dos concorrentes 
das exigencias e condicoes estabelecidas no presente Edital. 

13.5 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Leiloeiro. 

13.5 — Fica eleito o Foro da Justica Federal, Secao Judiciaria do Distrito Federal, para dirimir 
quaisquer controversias que decorram direta ou indiretamente do presente certame. 

13.6 — Sao parte integrante deste edital, alem da proposta de precos e lances realizados no certame, 
os seguintes anexos: 

ANEXO — I —LISTA DOS BENS -VALOR MINIMO DO LANCE 

ANEXO II— DECLARACAO DE VISTORIA 

ANEXO III - TERMO DE ENTREGA DOS BENS 

ANEXO IV — PROJETO BASICO 

Brasilia/DF, 09 de maio de 2017. 

Ana Clecia Silv oncalves de anca 
L loeira 
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Es: 
Funpresp 	ANEXO I - LOTE ONICO 

LISTA DOS BENS E VALOR MiNIMO DO LANCE 
N9- 

TOMBAMENTO 
QUANTIDADE ESPECIFICACAO 

VALOR INICIAL DO 
 

LANCE 

1 000869 1 Gaveteiro de aco baixo - gavetas R$ 99,00 

2 000870 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

3 000871 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

4 000872 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

5 000873 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

6 000874 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

7 000875 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

8 000876 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

9 000877 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

10 000878 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

11 000879 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

12 000880 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

13 000881 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

14 000882 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

15 000883 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

16 000884 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

17 000885 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

18 000886 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

19 000887 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

20 000888 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

21 000889 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

22 000890 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

23 000891 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

24 000892 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

25 000893 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

26 000894 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

27 000895 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

28 000896 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

29 000897 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

30 000898 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas R$ 99,00 

31 000838 1 Cadeira de escrit6rio R$ 26,67 

32 000839 1 Cadeira de escritOrio R$ 26,67 

33 000844 1 Cadeira de escritOrio R$ 26,67 

34 000845 1 Cadeira de escritorio R$ 26,67 

35 000868 1 Cadeira de escritorio R$ 26,67 

36 001260 1 Cadeira de escritOrio R$ 26,67 

37 001288 1 Estagao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

38 001289 1 Estagao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

39 001290 1 Estag'ao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

40 001291 1 Estagao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

41 000944 1 Estagao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

42 000945 1 Estagao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

43 000946 1 Estagao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 



44 000947 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

45 000948 1 Estagao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

46 000949 1 Estagao de Trabalho -01 lugar R$ 155,83 

47 000950 1 Estacao de Trabalho -01 lugar R$ 155,83 

48 000951 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

49 000952 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

50 000953 1 Estacao de Trabalho -01 lugar R$ 155,83 

51 000954 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

52 000955 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

53 000956 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

54 000957 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

55 000958 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

56 000959 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

57 000960 1 Estagao de Trabalho -01 lugar R$ 155,83 

58 000961 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

59 000962 1 Estagao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

60 000963 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155.83.  

61 000964 1 Estacao de Trabalho -01 lugar R$ 155,_., 

62 000965 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

63 000966 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

64 000967 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

65 000968 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

66 000969 1 Estacao de Trabalho - 01 lugar R$ 155,83 

67 000939 1 Armario baixo mdf -2 Portas R$ 116,33 

68 000941 1 Armario baixo mdf - 2 Portas R$ 116,33 

69  001292 1 Armario baixo - madeira -2 portas R$ 116,33 

70 001293 1 Armario baixo - madeira -2 portas R$ 116,33 

71 001294 1 Armario baixo - madeira -2 portas R$ 116,33 

72 001002 1 Estabilizador/tranformador R$ 274,87 

73  001301 1 Mesa retangular R$ 833,33 

VALOR MINIM° DO LANCE R$ 9.494,87 
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A.NEXO II 

DECLARAcA0 DE VISTORIA 

LEILA.0 01/2017 

OBJETO: Alienacao de bens mOveis — LOTE 1:JNICO — 

Na forma estabelecida no item 	do alital da licitacao em referencia, declaramos que a empresa: 
	 , inscrita no CNPJ/MF sob 
o 	no 	 representada 	pelo 	Senhor 
 	ins crito no 	CPF sob o n° 
	 realizou VISTORIA dos bens inOveis que fazem parte do LOTE f.JNICO do 
Leila° n° 01/2017, coin vistas a participacao na licitacao acima referenciada, oportunidade em que o 
representante exibiu documento comprobatOrio de estar credenciado pela empresa. 

Brasilia/DF, 	de 	 de 2017. 

Assinatura do representante da FUPRESP-EXF 

DECLARO que foi realizada a VISTORIA, tendo na ocasiao tornado conhecimento das condicoes 
dos bens em referencia, bem como de todas as informacoes para o pleno cumprimento das obrigacoes 
previstas nesta licitacao, necessarias a formulacao de lances e providencias subsequentes de retirada 
dos bens. 

Brasilia/DF, 	de 	 de 2017. 

Assinatura do representante da empresa 

(Emitit este document° em duas Vias) 
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ANEXO III 

TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS MOVEIS 

Nesta 	data 	a 	empresa 	 CNPJ: 
neste 	ato 	representada 	pelo 	Sr. 

	  CPF: 	 recebe os bens 
constantes na lista abaixo, objeto do Leilao 01/2017, e se responsabiLiza pelos 
mesmos, nos terrnos do item 9 do Edital 	 .Processo 
000.095/2017; estando ciente de que deve retirar o lote de bens adquiridos das 
dependencias da FUNPRESP-Exe e/ou do depOsito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a pardr desta data de notificacao, assumindo a partir desta data, de forma 
integral a responsabilidade dos bens, bem como as despesas de armazenamento e 
guarda junto ao depOsito que se encontram, se comprometendo a pagar o aluguel 
diario pot todos os dias correspondentes a permanencia dos bens no depOsito, no 
caso de ultrapassar o prazo acima estabelecido. 

Brasilia, 	de maio de 2017 

FUNPRESP 

LICITANTE VENCEDOR 

TESTEMUNHAS 

TESTEMUNHAS 
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PUKICO  

POOH.: 

LOTE ONICO - LEILAO 01/2017 
N.° 

TOMBAMENTO 

QUANTIDADE ESPECIFICACAO VALOR FINAL APOS 0 

LEILA° 

1 000869 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

2 000870 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

3 000871 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

4 000872 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

5 000873 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

6 000874 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

7 000875 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

8 000876 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

9 000877 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

10 000878 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

11 000879 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

12 000880 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

13 000881 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

14 000882 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

15 000883 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

16 000884 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

17 000885 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

18 000886 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

19 000887 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

20 000888 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

21 000889 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

22 000890 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

23 000891 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

24 000892 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

25 000893 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

26 000894 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

27 000895 1 Gaveteiro de ayo baixo - gavetas 

28 000896 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

29 000897 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

30 000898 1 Gaveteiro de ago baixo - gavetas 

31 000838 1 Cadeira de escritorio 

32 000839 1 Cadeira de escritorio 

33 000844 1 Cadeira de escritorio 

34 000845 1 Cadeira de escrit6rio 

35 000868 1 Cadeira de escritorio 

36 001260 1 Cadeira de escritOrio 

37 001288 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

38 001289 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 
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39 001290 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

40 001291 1 Estagao de Trabalho -01 lugar 

41 000944 1 EstacAo de Trabalho -01 lugar 

42 000945 1 EstacSo de Trabalho -01 lugar 

43 000946 1 Estagsao de Trabalho -01 lugar 

44 000947 1 Estay5o de Trabalho -01 lugar 

45 000948 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

46 000949 1 Estag5o de Trabalho - 01 lugar 

47 000950 1 Estac5o de Trabalho -01 lugar 

48 000951 1 Estaca-o de Trabalho -01 lugar 

49 000952 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

50 000953 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

51 000954 1 Estagfio de Trabalho -01 lugar 

52 000955 1 Estac5o de Trabalho -01 lugar 

53 000956 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

54 000957 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

55 000958 1 Estagao de Trabalho -01 lugar 

56 000959 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

57 000960 1 Estag5o de Trabalho -01 lugar 

58 000961 1 Estay5o de Trabalho -01 lugar 

59 000962 1 Estag5o de Trabalho - 01lugar 

60 000963 1 Estay5o de Trabalho -01 lugar 

61 000964 1 Estacao de Trabalho -01 lugar 

62 000965 1 Estac5o de Trabalho -01 lugar 

63 000966 1 Estay5o de Trabalho -01 lugar 

64 000967 1 EstacSo de Trabalho -01 lugar 

65 000968 1 Estay5o de Trabalho -01 lugar 

66 000969 1 Estag5o de Trabalho - 01 lugar 

67 000939 1 Armario baixo mdf - 2 Portas 

68 000941 1 Armario baixo mdf - 2 Portas 

69 001292 1 Arrn6rio baixo - madeira - 2 portas 

70 001293 1 Armario baixo - madeira - 2 portas 

71 001294 1 Armario baixo - madeira - 2 portas 

72 001002 1 Estabilizador/tranformador 

73 001301 1 Mesa retangular 

VALOR TOTAL 
LEILOADO 

DO LOTE 
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ANEXO IV 

PROJETO BASIC() 

1. 	DO OBJETO 

o presente Projeto Basic° visa estabelecer as condicoes que regerao a alienaeao dos bens 
de propriedade da Funpresp-Exe, relacionados no ANEXO I — LOTE UNICO. 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

	

2.1 	A expansao fisica da Funpresp-Exe, aprovada pot meio da Resolue,ao n° 104, de 
28/04/2016 do Conselho deliberativo, ensejou a necessidade de alteracoes no lay out e 
readequacoes fisicas, inclusive em relacao a distribuicao e uso dos bens rnOveis, a exemplo 
de gaveteiros, armarios, estacoes de trabalho, cadeiras e urna mesa. 

	

2.2 	Diante da redistribuicao e alocacao das areas, verificarnos que alguns moveis ran 
serao necessarios a Fundacao, uma vez que apOs a realizacao de triagern, constatou-se 
que no total de 73 (setenta e tees) bens se enquadram como antieconOmico nos terrnos do 
Decreto 99.658/90: 

Art. 3 (...)Paragrafo tinico. 0 material considerado genericamente 
inservivel, para a reparticao, Orgao ou entidade que detem sua posse 
ou propriedade, deve set classificado como: 

c) antieconornico - quando sua manutencao for onerosa, ou seu 
rendirnento precario, em virtude de uso prolongado, desgaste 
prematuro ou obsoletismo; 

3. DA FORMA E REGIME DE EXECUci 0 

3.1. Entendemos que a alienaeao podera set realizada pot meio de licitac,ao na modalidade 
de Leila°. 

3.2. Quanto a distribuicao dos bens a serem alienados, julgamos que deve set consolidado 
todos os bens em urn lote tinico no leilao. 0 lote Janie() visa deixar a aquisicao mais atrativa 
aos possiveis compradores, o que de certa maneira tambern favorece no aumento da 
quantidade de interessados e consequenternente na competicao do leilao; podendo elevar 
os valores dos lances de modo vantajoso em favor da Funpresp-Exe. 

4. DA LEGISLAcA0 APLICAVEL 

4.1 0 leilao sera regido pelos seguintes instrumentos legais: 

• Art. 17 da Lei n.° 8.666, de 21/06/93 - Institui normas para licitacoes e 
contratos na Administracao 
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• Decreto 99.658, de 30/10/90 
• Itens 7 e 11 da Instrucao Normativa SEDAP n° 205, de 08/04/88 
• Anexo C da Resolucao n° 8 do CNPC — Conselho Nacional de Previdencia 
Complementar, de 16/12/11 

5. DA LOCALIZAc AO DA FUNPRESP-EXE e DOS BENS 

5.1. A FUPRESP-ENF. esta localizada no Edificio Corporate Financial Center - SCN - 
Quadra 02 — Bloco A — Segundo Andar — Salas 202/204 — Brasilia — DF, CEP 71.225.541. 

	

5.2 	Os bens a serern alienados encontram-se no deposit° de empresa privada sito 
STRC Trecho 04 Conjunto A Lote 01 Brasilia/DF, a excecao de 03 arrnarios baixo de 
duas portas que se encontram nas dependencias da Funpresp-Exe, no endereco indicado 
no item 5.1. 

5.3 Os horarios de vistoria sao: manha de 09:00 as 11:00 hs e a tarde de 15:00 as 17:00 hs, 
corn agendamento previo solicitado a Funpresp-Exe em no minim° 48 horas antes. 

6. VALOR ESTIMADO — LANCE MINIM° 

	

6.1 	0 valor dos bens é o definido no ANEXO I — LOTE tTNICO , no valor total de 
R$ 9.494,87 (nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete 
centavos). 

7. DOS RECURSOS OKAMENTkRIOS 

	

7.1 	Nao havera clispenclio de recursos orcamentarios, posto que se trata de alienacao, 
ao contrario, havera credit° em favor da Fundacao que devera ser pago mecliante deposit° 
em favor da Funpresp-Exe, conforme prazo e conta corrente definidas no eclital de 
convocacao do leilao. 

8. DAS OBRIGAcOES DO ARREMATANTE VENCEDOR 

	

8.1 	sao obrigacoes do Arrernatante vencedor: 

a) realizar o pagamento do valor devido pelos bens em ate 02 (dois) clias titeis apOs a 
notificacao da Funpresp-Exe; 

b) retirar as suas expensas todos os bens alienados objeto do lote do leilao no prazo 
de ate 05 (cinco) clias corridos apOs a notificacao da Funpresp-Exe; mecliante previo 
agendainento junto a GELOG/Funpresp-Exe, que so podera ocorrer apOs a verificacao do 
credit° do lance vencedor na conta corrente informada. 

c) abster-se, qualquer que seja a laipOtese, de veicular publicidade acerca das 
atividades, objeto deste instrumento, sem a previa autorizacao da Funpresp-Exe; 

d) indicar urn profissional para atuar corno preposto da ARREMATANTE 
VENCEDOR para tratar das questoes relativas a alienacao; 
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e) 	retirar qualquer element° que identifique o bein coino pertencente a Funpresp-Exe, 
apOs a concretizacao da alienac,ao; 

9. 	DAS OBRIGAOES DA FUNPRESP-EXE 

9.1 	sao obrigacoes da Funpresp-Exe: 

a) notificar formalrnente o ARREMATANTE VENCEDOR sobre o valor a ser pago 
a Funpresp-Exe pelo lote do leilao adquirido; 

b) notificar formalmente o ARREMATANTE VENCEDOR sobre a data lirnite de 
retirada dos bens alienados; 

( 	c) 	exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
ARREMATANTE, de acordo corn os terrnos de seu lance proposto, deste instrumento e 
do eclital do leilao; 

d) 	fornecer todas as inforrnacoes necessarias a ARREMATANTE VENCEDOR 
para possibilitar-lhe a retirada dos bens. 

10. 	DO PAGAMENTO 

10.1 Pelo lote dos bens o ARREMATANTE VENCEDOR pagara o valor 
correspondente ao lance final vencedor dado e aceito apOs a homologacao do leilao, em 
uma Unica parcela, a vista, ern ate 02 (dois) dias uteis apOs a notificacao da Funpresp-Exe; 
em conta corrente indicada pela Fundacao. 

11. 	DO PRAZO 

11.1 	Sera de 02 (dois) dias Uteis para o pagamento do valor correspondente ao lote de 
bens adquiridos, a contar da notificacao da Funpresp-Exe. 

11.2 Seth de 05 (cinco) dias corridos para retirada dos bens das dependencias da Funpresp-
Exe e/ou do depOsito onde se encontram os bens, a contar da notificacao da Funpresp-
Exe. 

12. 	DA FISCALIZAcA0 

12.1 	A operacionalizacao da entrega dos bens pela Funpresp-Exe sera objeto de 
acompanharnento, controle, fiscalizacao e avaliacao, para este fun especiahnente indicado, 
corn as atribuicoes especificas deterrninadas pela legislacao vigente. 

13. 	DAS SANVIES ADMINISTRATIVAS 

13.1 — Ern relacao ao presente certame, estarao sujeitas, sem prejuizo de outras indicadas 
em Leis especificas, as seguintes sancoes previstas na Lei 8.666/93: 

a) advertencia por escrito; 
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b) multa de 0,5% (rneio por cento) ao dia, pot dia de atraso no pagamento do valor de 
arreinatacao ate o 200  (vigesimo) dia; 

c) multa de 1% (urn por cento) ao dia de atraso no pagamento do valor da arrematacao 
apOs o 21° (vigesimo primeiro) ate o 30° (trigesirno) dia de atraso no pagamento, sem 
prejuizo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

d) Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impediment° de contratar com 
Administracao, por um periodo de ate 02 (dois) anos; 

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistracao, enquanto 
perdurarem os motivos deterrninantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administracao da 
Funpresp-Exe, pelos prejuizos resultantes e apOs decorrido o prazo da sancao aplicada coin 
base no inciso anterior (inciso IV, artigo 87 da Lei n° 8.666/93). 

14. DA ENTREGA DOS BENS 

14.1 A entrega do lote arrematado dar-se-a em data e horario a set estabelecidos pela 
GELOG, e devera ocorrer no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos da notificacao de 
entrega que a Funpresp-Exe fara ao ARREMATANTE VENCEDOR; que so podera 
ocorrer apOs a verificacao do credit° do lance vencedor na conta corrente informada. 

14.2 Caso o pagamento do lote arrematado seja efetuado em cheque, o ARREMATANTE 
VENCEDOR tera que aguardar sua compensacao para posterior liberacao dos bens 
arrematados. 

14.3 0 ARREMATANTE VENCEDOR que nao retitar o lote de bens adquiridos das 
dependencias da Funpresp-Exe ou do deposit°, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da data da notificacao de retirada pela Funpresp-Exe assumira de forma 
integral as despesas de arrnazenarnento e guarda junto a ernpresa contratada, se 
comprometendo a pagar o aluguel diario por todos os dias correspondentes a permanencia 
dos bens no deposit°. 

Brasilia, 09 de maio de 2017. 
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