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PREGAO PRESENCIAL-N° 046/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N°14009/2017

CONTRATO N° 007/2018

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.

13.927.819/0001-40, com sede na Praga Jo§o Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada

neste ato por sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante

denominado CONTRATANTE e de outro lado VIRIATO DOMINGUES CRAVO, inscrito no CPF sob o n°.

158.022.038-03, estabelecida 3 Avenida Tancredo Neves, n 1186, Sala 1001 - Edificio Catabas, Caminho das

Arvores, Cep: 41820-020 - Salvador/BA, doravante denominado CONTRATADO, com base nos termos do

Processo Administrative N° 14009/2017 tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as

clausulas e conduces a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente instrumento tern por objeto a CONTRATAgAO DE PRESTAgAO DE SERVigOS DE

LEILOEIRO OFICIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA (JUCEB), PARA

EXECUTAR LEILAO DE ALlENAgAO DE BENS MOVEIS E VEICULOS INSERVIVEIS DE PROPRIEDADE

DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DESTE EDITAL.

REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrative de

interesse da Secretaria Municipal de Administragio - Processo Administrative - N° 14009/2017, com todas as

instrugoes e documentos, e, em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para

todos os fins de direito e obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a

Proposta de Pregos da CONTRATADA, naquilo que nao contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valor Global

PERCENTUAL de 5% - (CINCO POR CENTO) obtido na Comissao a ser pago pelo arrsmatani.8

comprador;

2.2. EstSo inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contributes e encargos trabaihistas

incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislag§o em vigor;

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

3.1. Fiscalizar a execugao do contrato;

3.2. Usar sempre que necessario o suporte de atendimento tecnico que e oferecido pela contratada via

telefone e internet;
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3.3. Proporcionar as condipoes necess£rias para a realizapao do servipo, bem como a indicapao dos locais a

serem efetuados os referidos servipos deste Termo de Referenda, de acordo com as normas Municipals;

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

4.1. Isentar a Prefeitura de Obrigapoes Trabalhistas e Sociais;

4.2. Convocar interessados via Malas Diretas, e-mails;

4.3. Isentar a Prefeitura de qualquer remunerap3o pelo nosso desempenho profissional, quer seja a titulo de

premio, corretagem, comissao, assim como, ICMS, tributos, Iocomop3o, Taxas de Servipos que serao de

responsabilidade dos Licitantes vencedores;

4.4. Emitir Notas Fiscais so ap6s confirmapSo bancaria para os adquirentes;

4.5. Prestar conta de imediato ou conforme criterio esta Prefeitura;

4.6. Orientar na elaborapao de lotes;

4.7. Ate a elaborapao do Edital do Leilao que trata esse Termo de Referenda, o Leiloeiro Oficial podera

reavaliar e sugerir novos prepos para os lotes de bens mdveis inservlveis avaliados pela comissao nomeada

pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DAS ARREMATAQOES/ DA COMISSAO DO LEILOEIRO

5.1. O pagamento devera ser realizado a vista (parcela unica) e em dinheiro, no ato da arrematapao, ou

mediante sinal de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem movel arrematado diretamente ao Leiloeiro

Publico. O restante do pagamento devera ser garantido mediante cheque caupao ou deposito bancario em ate

24 (vinte e quatro) horas a contar da data da realizapSo do Leilao Publico.

5.1.1. Sobre o valor das arrematapoes incidirao 5% (cinco por cento) referente a comissao do Leiloeiro Publico

Oficial e que devera ser paga no mesmo dia da arrematapao, por meio de credito identificado em conta

bancaria da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, mantida junto a Caixa Economica Federal, agenda n°

2066, conta corrente n° 00000447-7 - Operapao 006, sendo emitido no ato urn recibo provisorio do montante

pago.

5.1.2. O niio cumprimento do prazo estipulado no item 9.1 implicara na perda do sinal dado e da comissao do

Leiloeiro Publico Oficial em conformidade com a lei, bem como a perda do arrematante/comprador de qualquer

direito sobre o bem.

5.1.3. Os pagamentos efetuados atraves de cheques deverao ser nominais ao LEILOEIRO, indicando em seu

verso a que pagamento se refere e o numero do lote arrecadado. Os lotes somente serao liberados apos a

compensapao bancaria dos mesmos. Fica desde ja esclarecido que, nao serao aceitos cheques de terceiros, ou

seja, somente serao aceitos cheques em nome do ARREMATANTE.

5.1.4. O participate que ofertar o maior lance, de imediato, devera fornecer os dados solicitados pelos

auxiliares do LEILOEIRO, comprovando-os pelos documentos descritos no Termo
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descumprimento desta formalidade, implicara na nao aceitapao do lance vencedor, procedendo-se de pronto,

novo apregoamento, sem que caiba ao LICITANTE qualquer direito & reclamapao.

5.2 - DA COMISSAO DO LEILOEIRO

5.2.1. No ato da arrematapSo, o ARREMATANTE e vencedor pagarS a importance correspondente a 5% (cinco

por cento) do valor do bem arrematado ao LEILOEIRO OFICIAL a titulo de comissao;

5.2.2. O valor da comissao do LEILOEIRO nao compoe o valor do lance ofertado;

5.2.3. O n§o pagamento da comissao implicara no cancelamento imediato da arrematapao e no direito ao

LEILOEIRO de cobrar sua comissao Judicialmente e/ou Extrajudicialmente.

PARAGRAFO SEGUNDO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposipao contratual e se o fato for devidamente

comprovado, os pagamentos devidos ficarao retidos ate que a pendencia seja resolvida definitiva e

integralmente, sem prejuizo de quaisquer medidas punitivas, em consonancia com a Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA RUBRICA ORQAMENTARIA

6.1. As despesas resultantes desta licitapao serao atendidas com recursos deste Municipio, consignadas nas

dotapoes constantes da Minuta Contratual. Os recursos financeiros decorrerao da venda dos bens inserviveis

para a Administrapao.

CLAUSULA SETIMA - CONDIQOES DE ARREMATACAO
7.1. Os bens serao vendidos a vista, lote a lote, considerando-se ARREMATANTE o licitante que oferecer

maior lance, igual ou superior ao valor da avaliapao.

7.2. No ato da arrematapao, o participante vencedor devera apresentar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade

do lance, os seguintes documentos listados abaixo, em originais ou copias integrals leglveis e em boa forma,

devidamente autenticadas em cartorio ou, se for o caso, autenticada pelo leiloeiro e/ou equipe de apoio a partir

do documento original:

7.3. Pessoas Fisicas: Carteira de Identidade, CPF/MF, Comprovante de Residencia, Comprovante de

Emancipapao e, quando for o caso, procurapao do licitante pessoa fisica;

7.4. Pessoas Juridicas: CNPJ/MF, RG e CPF do (s) Representante (s), juntamente, conforme o caso, com

procurapao ou copia do ato de designapao.

CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO
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8.1. O prazo de vigencia do contrato e fixado a partir da data da sua assinatura e tera a duragao de 12 (doze)

meses, podendo ser prorrogado na ocorrencia de quaisquer das hipoteses descritas no artigo 57 da Lei n".

8.666/93, desde que seja apresentada justificativa, por escrito, 10a (decimo) dia util anterior ao termo final do

prazo pactuado.

CLAUSULA NONA -DO REAJUSTE

9.1. A critbrio da Contratante, em havendo prorrogagao, os pregos sofrerSo reajuste anual, calculado pela

variagSo acumulada do (ndice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica - IBGE, contado a partir da data do inicio do contrato, ou conforme acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA - DA FUNDAMENTAQAO

10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatbrio, contido no Processo Administrativo de

interesse da Secretaria Municipal de Administragao - Processo Administrativo - N° 14009/2017, na modalidade

PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PREQO GLOBAL (PERCENTUAL), tudo em conformidade com a Lei N°

8.666/93 e alteragbes, Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e Alteragoes e demais

disposigoes contidas no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA DESISTENCIA E SANQOES

11.1. O ARREMATANTE vencedor sera considerado desistente se nao satisfazer as condigoes previstas;

11.2. A nao concretizagao dos pagamentos nos termos previstos, no caso de desistencia da arrematagSo,

sustagSo do pagamento, e ainda, nos casos de devolugSo de cheques por falta e/ou insuficiencia de fundos,

sujeitarS o ARREMATANTE ao pagamento uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematagSo,

mais 5% (cinco por cento) que sera devido ao Leiloeiro, independente de alegagoes posteriores, como pena

pelo nao atendimento aos requisitos dispostos;

11.3. No caso de desistencia do negocio por parte do ARREMATANTE, conforme item 11.2, assim como, pelo

nao atendimento das condigoes previstas neste Termo de Referenda, o sinal pago no ato da arrematagao nao

sera devolvido ao ARREMATANTE, ou seja, automaticamente ensejara o pagamento de multa de 20% (vinte

por cento), e tambbm nSo haverS devolugSo da comissSo por parte do Leiloeiro;

11.4. Nio serSo aceitas desistbncias em hipbtese alguma por parte dos ARREMATANTES, nem alegagSo de

desconhecimento das condigSes deste Termo de Referenda. A oferta de lance em qualquer dos lotes implica

em submissao irrevogavel do ARREMATANTE a todas as suas condigoes;

11.5. Em caso de inadimplencia do LICITANTE vencedor, sera convocado o segundo LICITANTE para assumir

a arrematagao, devendo apresentar perante a ComissSo de Alienagao da PREFEITURA MUNICIPAL DE
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LAURO DE FREITAS os seguintes documentos (originals e/ou copias integrals e legiveis, devidamente

autenticadas em Cartorio):

a) Carteira de Identidade;

b) CPF/MF, se pessoa ftsica;

c) CNPJ/MF, se pessoa juridical

d) Comprovante de residencia;

e) Procuragao, com firma devidamente reconhecida no Cartorio de Notas, se o licitante se fizer representar por

procurador, e seus respectivos documentos quais sejam: RG e CPF;

f) Comprovante de emancipagao, se for o caso.

PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execugao do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a

rescisao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECISAO CONTRATUAL

12.1. A inadimpl§ncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigoes estabelecidas no

presente CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagio,

atraves de oflcio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio da

CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas

previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;

12.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da

Lei N° 8.666/93;

12.3. No caso de rescis3o por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso

pr6vio, com antecedencia de 30 (trinta) dias;

12.4. A rescisSo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial,

nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

12.5. Em qualquer caso de rescisao sera observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administragao, em caso de rescisao administrativa prevista no

Art. 77 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigao judicial ou extrajudicial para

apuragao de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagoes estabelecidas no Contrato;

b) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagoes decorrentes deste Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCALIZAQAO

13.1. A CONTRATANTE fiscalizara como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento

das clausulas e condipoes estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com

exclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, e expedido o

presente Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e

pelas testemunhas abaixo identificadas

Lauro de Freitas, 09 de Janeiro de 2018.
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VIRIATO DOMINGUES CRAVO
CONTRATADO

Viriato DWhiiiÿues Cravo
Leiloeiro Ofjtial - JUCEB
Matricula f 15/0559G4-0TESTEMUNHAS:
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