EDITAL DE VENDA DE VEÍCULOS USADOS Nº 001/2011
A Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI, com sede na Rua
XV de Novembro, 737, na cidade de Rio do Sul/SC, torna público que está recebendo
propostas por escrito, até às 10 horas do dia 29/09/11 para venda de DOIS VEÍCULOS
USADOS VOLKSWAGEN GOL, conforme descrito no objeto.
I - DO OBJETO
Consiste o presente ato, promover a venda de dois veículos usados marca
volkswagen Gol 1.0, ano de fabricação 2003, modelo 2003, no estado de conservação
em que se encontram pelo preço mínimo unitário de R$ 13.000,00 (treze mil reais).
II - DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias de igual teor,
datadas, assinadas e sem rasuras, contendo o valor oferta.
As propostas que contiverem preço inferior a R$ 13.000,00 (Treze mil reais)
serão desqualificadas.
O encaminhamento da proposta de preço, será em um envelope lacrado e
endereçado:
À
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI
Rua XV de Novembro, 737
89160-000 – Rio do Sul/SC
REF. Edital de Vendas 01/2011
PROPOSTA DE PREÇO
III - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O julgamento das propostas ocorrerá no local, dia e hora determinado pela
Comissão, por ocasião da reunião do recebimento das propostas e abertura dos
envelopes da documentação para habilitação.
As propostas poderão ser entregues em mãos ou pelo correio, porém só serão
julgadas as que estiverem presentes até a hora da reunião de julgamento.
No julgamento das propostas, a Comissão utilizará do critério de “Melhor
Proposta Financeira e Menor Prazo de Pagamento“.

IV - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇO serão abertas na presença
de seus representantes, às 10 horas do dia 29/09/11, nas dependências da AMAVI,
Rua XV de Novembro, 737 em Rio do Sul/SC.
Todas as propostas consideradas aptas serão rubricadas pela Comissão e
demais pessoas presente.
Em todas as fases do processo, a partir da primeira reunião, a Comissão fixará
horário, dia e local em que se reunirá para dar continuidade aos trabalhos, porém
lavrar-se-á ata circunstancial das ocorrências.
V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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 minimo
fixado para venda.
Informações na AMAVI, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, no endereço
acima, ou pelo telefone (47)3531-4242.

Rio do Sul, 31 de agosto de 2011

Osni Francisco de Fragas
Presidente da AMAVI

