
 
 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
 

 
EDITAL Nº 91/2018 

 
Dispõe sobre a venda de bens móveis consistente em veículo 

automotor, e o recebimento de propostas de aquisição.   

 

A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 

DE CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, faz saber a todos os interessados que 

estará recebendo propostas de aquisição para venda de bem móvel de sua propriedade, 

consistente em veículo automotor no estado em que se encontra, conforme especificações que 

seguem: 

 

1. Do bem  

1.1. O bem a ser vendido é: 

 

01 Motoneta Honda/C100 BIZ 

Fabricação/Modelo 2004 

Gasolina 

Cor Vermelha com bagageiro. 

Valor da Tabela Fipe: R$ 3.055,00 (Três mil e cinquenta e cinco reais). 

 

 

2. Das Propostas 

 

2.1. As propostas deverão serem apresentadas em duas vias de igual conteúdo, datadas e 

assinadas, contendo o valor da proposta em valor numérico e por extenso, bem como a 

forma de pagamento dos valores. 

 

2.2. Os valores da proposta devem partir de no mínimo R$ 2.000,00 (dois mil reais), proposta 

com valores inferiores serão descartadas. 

 
2.3. As propostas deverão serem protocoladas em envelope lacrado no setor de Apoio Logístico 

/Veículos no período de 09/04/2018 a 13/04/2018. 

 

 

3. Do julgamento da Proposta 

 

3.1. As propostas serão julgadas na data de 17/04/2018 pelo Departamento Administrativo 

levando-se em conta o melhor preço e melhor proposta de pagamento.  

3.2. A classificação das Propostas, será divulgada mediante edital na data de 18/04/2018. 



 
 

4. Das Disposições Gerais 

 

4.1. Em caso de empate entre mais de um proponente será realizado sorteio para ordem de 

classificação. 

4.2. Caso o vencedor não assine o contrato de compra e venda de bem móvel no prazo de 7 

(sete) dias úteis, será chamado o próximo classificado para que o faça no mesmo prazo. 

4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria. 

 

 

 

                                 Criciúma/SC, 09 de abril de 2018. 

 

Luciane Bisognin Ceretta 
Diretora-Presidente da Fucri 

Reitora da Unesc 
 

 


