PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06380/2019
O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
e da Pregoeira, designada pela Portaria Nº 002/2017, considerando o que consta dos autos do Processo
Administrativo Nº 06380/2019de interesse da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Menor Preço,
aferido a partir do maior Percentual de repasse à administração sobre o valor de 5% (cinco por cento) obtido na
comissão a ser pago pelo arrematante comprador,que será regida pela Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal Nº
10.520/02, Decreto Federal nº 21.981 de 19/10/1932, Decreto Municipal Nº 2.355/2005 e Instrução Normativa
DREI

nº

17/2013,

visando

a

SELEÇÃO

DE

PESSOA

FÍSICA

OU

JURÍDICA,

DEVIDAMENTE

CREDENCIADOS PELA JUNTA COMERCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA
PREPARAÇÃO,

CONDUÇÃO

E

ESTRUTURAÇÃO

DE

LEILÕES

PÚBLICOS,

PRESENCIAIS

OU

ELETRÔNICOS, VISANDO A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS AO MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS - BA INCLUINDO NESTA CONTRATAÇÃO O LEVANTAMENTO DOS BENS, A AVALIAÇÃO, A
ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL, A DIVULGAÇÃO (PROPAGANDA E MARKETING) DO
LEILÃO, A REALIZAÇÃO DO LEILÃO, BEM COMO, TODOS OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DO
MESMO, TAIS COMO: ATAS, RELATÓRIOS E RECIBOS DE ARREMATAÇÃO E CONCLUSÃO DO
MESMO, TUDO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Comunica que
receberá os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” no dia 04 de dezembro de
2019 às 09h00min. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo
deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame
Licitatório.
A Abertura da Sessão inicial do Processo Licitatório acontecerá na Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, localizada na Praça Martiniano Maia – Nº 25 - 1º Andar - Sala 02 Centro – Lauro de Freitas/ Bahia – CEP 42.700-000.
1. DA REGÊNCIA LEGAL
1.1. Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações;
1.2. Lei Federal Nº 10.520/02 e Alterações;
1.3. Decreto Municipal Nº 2.355/2005;
1.4. Decreto Federal nº 21.981 de 19/10/1932;
1.5. Demais disposições contidas neste Edital.
1.6. Instrução Normativa DREI nº 17/2013.
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2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA,
DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA JUNTA COMERCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA

NA

PREPARAÇÃO,

CONDUÇÃO

E

ESTRUTURAÇÃO

DE

LEILÕES

PÚBLICOS,

PRESENCIAIS OU ELETRÔNICOS, VISANDO A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS AO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA INCLUINDO NESTA CONTRATAÇÃO O LEVANTAMENTO DOS
BENS, A AVALIAÇÃO, A ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL, A DIVULGAÇÃO (PROPAGANDA E
MARKETING) DO LEILÃO, A REALIZAÇÃO DO LEILÃO, BEM COMO, TODOS OS PROCEDIMENTOS
DECORRENTES DO MESMO, TAIS COMO: ATAS, RELATÓRIOS E RECIBOS DE ARREMATAÇÃO E
CONCLUSÃO DO MESMO, TUDO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2.2. As despesas resultantes desta licitação serão atendidas com recursos deste Município, consignadas nas
dotações constantes da Minuta Contratual. Os recursos financeiros decorrerão da venda dos bens inservíveis
para a Administração.
2.3. Os leiloeiros interessados poderão realizar vistoria “in loco”, mas para tanto deverão estar acompanhados
por 01 (um) membro da Comissão, de forma a apresentarem ao final de cada vistoria o Termo de Vistoria,
elaborado pelo próprio leiloeiro;
2.4. Os licitantes não poderão alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente para a
execução de leilões como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de comissões em decorrência da execução do objeto deste Pregão.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS
ENVELOPES
3.1. Poderão participar da presente licitação pessoas físicas que atendam todas as condições exigidas neste
Edital, observados os necessários requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica,
desde que possua cadastro ativo, e sem restrição de atividade, de Leiloeiro Oficial, na Junta Comercial
do Estado da Bahia, asseguradas as disposições contidas na Instrução Normativa DREI nº 17/13,
alterada pela IN 44/2018, e no Decreto – Lei nº 21981/32”.
3.1.1. A compatibilidade da atividade econômica do interessado em participar desta Licitação será aferida
através do objeto constante do ato constitutivo apresentado por oportunidade do Credenciamento de seu
representante para a Sessão Pública.
3.2. Não poderão concorrer neste pregão:
a) pessoas, físicas ou jurídicas, que se enquadrem no art. 9°, da Lei n° 8.666/93;
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b) leiloeiros suspensos temporariamente de participar de licitação com o Município, conforme Lei nº 8.666/93,
art. 87, inc. III;
c) leiloeiros impedidos de participar em licitações ou de contratar com a Administração Pública, com
fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
d) leiloeiros declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade;
e) leiloeiro que se encontre em processo ou em situação de insolvência civil.
3.3. A omissão da pessoa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades
legais aplicáveis.
3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital.
3.5. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação,
podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV deste Edital (Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação). A referida declaração deverá ser
apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.
3.6. A não apresentação da declaração prevista no item anterior implicará na eliminação imediata do licitante.
3.7. Neste Certame, pela natureza do objeto licitado, não será aplicada a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, vez que a função de Leiloeiro Oficial, é exclusiva daqueles de que trata o Decreto Federal nº
21.981, de 19/10/1932.
3.8. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta Licitação,
deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços – (Envelope “A”) e os Documentos de
Habilitação – (Envelope “B”) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua
parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06380/2019
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, devendo
o licitante, pessoalmente ou por procurador, efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os
necessários poderes para formulação de propostas, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao
certame.
4.1.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.
4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se do próprio licitante, deverá apresentar no credenciamento a Cópia AUTENTICADA da
Carteira de Exercício Profissional emitida pela Junta Comercial do Estado da Bahia (cópia autenticada
em cartório).
b) Tratando-se de procurador, além dos documentos constantes da alínea anterior, deverá apresentar o
instrumento de procuração pública ou particular, do qual constem poderes específicos para representar
no presente Certame, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes a esta Licitação, podendo ser utilizado a Credencial conforme modelo sugerido pelo Anexo
VI do Edital.
4.3. O licitante que, representada por procurador, não apresentar o Procuração ou Documento de
Credenciamento ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará
impossibilitada de responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a
proposta escrita.
4.4. O Documento de Credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes A (Proposta) e B
(Documentação).
4.5. O representante legal que assinar quaisquer documentos a serem apresentados nesta licitação, deverá
comprovar ter poderes para representar o proponente leiloeiro.
4.6. O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que
contenha foto, bem como apresentar Cópia do documento de identificação para arquivo no Processo
Administrativo em epígrafe.
4.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.
4.8. A não apresentação ou incorreção dos documentos exigidos para o credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, poderá inviabilizar a participação do (s)
licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode remeter
os envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive pelo
correio.
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4.9. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos envelopes não poderão
rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos, salvo para apontamento sobre nulidade procedimental, que será devidamente
aferida pela Pregoeira. Visando ampliar as disputas na fase de lances, no caso da documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (A ou B), o respectivo envelope será
entregue ao representante da licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma
vez que citado documento se encontra no recinto.
4.10. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverão ser apresentados em cópia
autenticada por Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da
Secretaria Municipal de Administração, mediante a apresentação dos originais, para conferência e
autenticação 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame.

5. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
ABERTA A SESSÃO PÚBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARÃO INICIALMENTE À PREGOEIRA E À
SUA EQUIPE DE APOIO, DECLARAÇÃO, DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONFORME MODELO ANEXO IV.
5.1. A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto
para a sua abertura, e desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo;
5.2. Aberta a Sessão Pública pela Pregoeira não mais serão admitidos novos proponentes;
5.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante, na forma do item 4.3 deste Edital;
5.3.1. Os Documentos de credenciamento passarão a compor o processo;
5.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação";
5.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados;
5.6. Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e
classificação das Propostas que estejam em consonância com o exigido;
5.6.1. Na classificação das Propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, aferido a
partir do maior percentual de repasse à administração, os custos acessórios e encargos tributários incidentes
sobre o preço do objeto ora licitado;
5.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais;
5.8. Rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes considerar necessário a Pregoeira;
5.8.1. Ordenamento das licitantes por preço;
5.8.2. Análise da Proposta de Maior Percentual, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor,
devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito;
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5.8.3. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso,
quando poderá ser feita contraproposta;
5.8.4. Verificação das condições de Habilitação do licitante que apresentar a Proposta de menor preço, aferido
a partir do maior percentual de repasse à administração passando para a análise da subseqüente, observada a
ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências Editalícias, até a apuração de Proposta que
corresponda ao exigido;
5.8.5. Aclamação do licitante vencedor;
5.8.6. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das LICITANTES
participantes, em todas as Propostas, nos Documentos de Habilitação do vencedor e nos envelopes de
Habilitação remanescentes.
5.8.7. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver
manifestação positiva nesse sentido;
5.8.9. Adjudicação do objeto ao vencedor;
5.8.10. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes
dos licitantes;
5.8.11. Devolução dos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos
relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura
do Contrato pelo licitante vencedor;
5.8.12. No caso da Sessão Pública do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de
apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão Pública marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “A”
6.1. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado da licitante, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricada
nas demais.
6.1.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CPF e número da Carteira de Registro Profissional;
b) número do Pregão;
c) especificações claras, completas e minuciosas do serviço a ser executado, atendidos os requisitos do Termo
de Referência – Anexo I;
d) documento de inscrição do leiloeiro junto a Junta Comercial do Estado da Bahia ou do domicílio da Licitante;
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e) indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto, inclusive quanto à disponibilidade
da área em que será realizado o leilão;
h) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para recebimento das
propostas.
6.1.2. A licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
6.1.3. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste edital.
6.1.4. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta, prevalecerá este
último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro.
6.1.5. A Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos
e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
6.2. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda às especificações fixadas no Edital e Anexos;
b) apresentarem propostas alternativas;
c) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos
são coerentes com o mercado.
6.3. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade
do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
6.4. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores apresentados.
6.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
6.6. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
6.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
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7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
7.1. Abertas às Propostas, a Pregoeira classificará o proponente que apresentar a Proposta de menor preço,
aferido a partir do maior percentual de repasse à administração;
7.2. Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes;
7.3. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, será excluído da
etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das
Propostas;
7.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a Proposta escrita de menor
preço, aferido a partir do maior percentual de repasse à administração e o valor estimado para a contratação;
7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
7.6. Sendo aceitável a Proposta de menor preço, aferido a partir do maior percentual de repasse à
administração, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação do licitante que a tiver
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;
7.7. Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendolhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos, nos termos legais, se for o caso;
7.8. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma Proposta que atenda a todas as
exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e
seus Anexos;
7.8.1. Nas situações previstas nos subitens 7.3., 7.4. e 7.7., a Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.9. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na
Sessão Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade
previstas neste Edital;
7.10. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e
definição da Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão do Presencial, entregar por escrito,
Proposta definitiva e detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda
colocada;
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7.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta
específica, prevalecerão as da Proposta;
7.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);
7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”
8.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B a seguinte documentação adiante especificada, sendo
que os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por
Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Administração,
mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas antes
da abertura do Certame. Será exigido da licitante melhor classificada, os seguintes documentos de
habilitação:
8.1.2. O licitante deverá fazer todas as declarações requeridas pelo Edital, sendo de sua inteira
responsabilidade a veracidade de seu teor.
8.1.3. O licitante deverá apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste edital.
8.1.4. É de responsabilidade do licitante presentar documentação atualizada ao Pregoeiro no momento da
habilitação.
8.1.5. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
8.1.6. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e
tributária emitidas pela internet.
8.1.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados na forma:
a) prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em
nome da licitante e com o número do CPF;
b) em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório.
8.2. Documentos relativos à habilitação jurídica:
a) Cópia do Documento de Identidade;
8.3. Documentos Relativos à Capacidade Econômico-financeira:
a) Certidão negativa de execução patrimonial (Certidão de Ações Cíveis).
8.4. Documentos relativos à habilitação fiscal e trabalhista:
a) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Comprovação da inscrição e da regularidade perante a Previdência Social;
c) Prova de regularidade com o FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, ou, se não for empregador,
declaração nestes termos;
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
e) Prova de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou apresentação de
certidão positiva com efeitos de negativa (Art. 642-A, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho).
8.5. Documentos Relativos à Capacidade Técnica:
a) Declaração atestando a regularidade do leiloeiro perante a Junta Comercial do Estado da Bahia ou da
Sede da Licitante expedida no máximo 30 (trinta) dias antes de sua apresentação à Administração;
b) Certidões negativas de antecedentes criminais federal e estadual que comprovem que o leiloeiro não
foi condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil;
c) Declaração de entidade pública ou privada atestando a capacidade técnica na realização de leilão
oficial, público ou privado, em quantidade e complexidade compatível ao processo em questão;
8.6. Documentação complementar:
a) declaração de que está de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos, Anexo IV;
b) declaração de “Elaboração Independente de Proposta”;
c) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
8.7. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso
XVIII do art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de
menor no quadro da empresa conforme Modelo do Anexo V.
8.9. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do
prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor ou, na hipótese de ausência de prazo
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 (cento e oitenta) dias contados da data da abertura da
sessão pública.
8.10. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar
necessário.
8.11. Será Inabilitado o licitante
a) que não atender às condições deste Edital;
b) contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela
relacionado e que enseje Inabilitação.

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na forma
prescrita na Lei Nº 8.666/93, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
presente Pregão, protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na
Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Santos Dumont, Km 2, Estrada do Coco – Lauro
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de Freitas/ Bahia no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas, apresentando os seguintes
documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na
solicitação de Impugnação;
9.2. Caberá a Pregoeira, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da
abertura do Certame;
9.3. Apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 9.1, não será conhecido;
9.4. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do Certame;
9.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a
apontar, na data da abertura da Sessão Pública ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou
irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
9.6. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em forma de impugnação, para obter o retardamento do
certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

10. DOS RECURSOS
10.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante
registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria
Municipal de Administração, no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas; Apresentando os
seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando
entrada na solicitação de Recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;
10.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da recorrente,
sendo que não serão aceitos via e-mail, fax-símile, ou qualquer outro meio eletrônico;
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência
do direito de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à (s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s),
sendo submetido o presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação;
10.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas
pelo licitante na Sessão Pública;
10.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
10.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) à
Secretaria de Administração de Lauro de Freitas, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá
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reconsiderar sua decisão, em 03 (dias) dias ou encaminhá-lo(s) à Procuradoria Geral do Município, para
Parecer Jurídico;
10.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
10.7. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em caráter de recurso, para obter o retardamento do
certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

11. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS
11.1 O serviço a ser executado será a contratação de Leiloeiro, para preparar e executar a realização de leilões
com o objetivo de descartar uma grande quantidade de bens móveis inservíveis para Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas – BA, para escolha de melhor proposta, os trabalhos são distribuídos de acordo com o quadro
abaixo, independente dos quantitativos dos itens:
11.2 Os quantitativos total dos bens móveis inservíveis do Município de Lauro de Freitas é de 2.923 e o valor
estimado financeiro de R$ 935.451,26.
11.3 A licitação será realizada através de melhor preço global.
Item

Discriminação

Percentual Previsto

01

Percentual de Comissão do Leiloeiro sobre o valor do lote arrematado

5% (cinco por cento)

02

Percentual para pagamentos de outras despesas referentes ao lote arrematado.

Até 5% (cinco por cento)

12.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 São obrigações da Contratada, além de outras decorrentes da natureza do contrato, prestar os
serviços, objeto desta licitação, quais sejam:
a) Disponibilizar suporte técnico, logístico e jurídico;
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b) Assessoria e coordenação para organização dos leilões;
c) Coleta e separação de todos os documentos dos bens;
d) Avaliação dos bens;
e) Elaboração e publicação do edital;
f) Divulgação, propaganda e marketing;
g) Realização do Leilão ou Leilões;
h) Outros serviços afins e necessários à conclusão do Leilão;
12.2. Promover os leilões a serem realizados no âmbito do Município de Lauro de Freitas - BA cadastrando e
divulgando os lotes a serem apregoados, podendo a critério ser o leilão presencial ou eletrônico, no site da
empresa contratada através da rede Internet;
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12.3. Elaborar a especificação técnica dos bens a serem pregoados, sugerindo valores mínimos de venda a
serem aprovados pelo CONTRATANTE;
12.4. Fotografar os bens a serem apregoados, separando-os em lotes identificados;
12.5. Prestar assistência aos interessados;
12.6. Certificar os cadastros dos interessados através de análises eletrônicas junto aos principais órgãos de
proteção ao crédito;
12.7. Quando o leilão ocorrer por meio eletrônico, deverá a Contratada disponibilizar o seu site da rede Internet
para captação de propostas e acompanhamento on line dos leilões a serem realizados, estabelecendo um
ambiente competitivo, com interatividade entre os lances recebidos de “viva voz” e os recebidos via web,
permitindo uma perfeita visualização e acompanhamento remoto e in loco;
12.8. Quando o leilão for presencial, deverá a Contratada organizar o mesmo, incluindo aluguel de espaço, se
necessário, pessoal técnico necessário à montagem do evento, instalação de equipamentos de informática
(datashow, notebook, telão, etc.) e a confecção de catálogos, panfletos e cartazes contendo as especificações
técnicas dos bens a serem pregoados;
12.9. Coordenar a liquidação financeira dos lotes arrematados e quando via eletrônico, disponibilizar em seu
site da rede Internet os boletos bancários para pagamento do preço do bem arrematado e do valor devido à
CONTRATANTE;
12.10. Enviar ao CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o apregoamento dos bens, relatórios
discriminando os bens apregoados e arrematados, os lances vencedores e a qualificação dos respectivos
arrematadores, para emissão das competentes Cartas de Arrematação e assinatura dos Documentos Únicos
de Transferência – DUT’s, nos casos de veículos;
12.11. Em até 05 (cinco) dias úteis após receber dos arrematantes o valor previsto e devido como
parte de seu pagamento, conforme estabelecido em sua proposta e no contrato, entregar aos
arrematantes as Notas Fiscais correspondentes, para que os mesmos possam efetuar a retirada dos bens
junto ao CONTRATANTE;
12.12. Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de marketing, de forma a atingir o
potencial mercado comprador, bem como, providenciar, por meio de mídia eletrônica, a divulgação pública
dos leilões;
12.13. Envidar todos os esforços para que os leilões transcorram com normalidade e segurança, dentro
das disposições previstas, de forma a serem evitados danos, e/ou
prejuízos ao CONTRATANTE e /ou aos participantes, e fazer o encerramento do leilão imediatamente
após a realização do evento, com a lavratura das atas;
12.14. Cumprir fielmente as exigências do contrato, de modo que os serviços sejam prestados de
acordo com este Termo de Referência;
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12.15. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com
os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário,
social, securitários, bem como com as taxas, impostos, viagens, hospedagens, estadia e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
12.16. Indenizar o Município de Lauro de Freitas-BA por todo e qualquer dano decorrente direta e
indiretamente da execução do presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;
12.17. Realizar os serviços somente se solicitados pelo gestor do contrato ou por alguém por ele
designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros não autorizados;
12.18. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto
do contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços;
12.19. Responsabilizar-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais do Município de Lauro de
Freitas-BA que estiverem sob os seus cuidados, ressarcindo ao Município de Lauro de Freitas-BA
quaisquer despesas decorrentes por qualquer problema;

13.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes da natureza do contrato as demais listadas
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abaixo:
13.2. Expedir as ordens de serviços;
13.3. Designar gestor do contrato, e este, caso não possa acompanhar os eventos pessoalmente, deverá
designar servidor a ser responsável pelo acompanhamento;
13.4. O gestor do contrato tomará as providências necessárias, de forma a garantir que os serviços prestados
sejam executados de maneira eficiente e que todas as exigências deste termo de referência sejam
cumpridas;
13.5. Disponibilizar à CONTRATADA e ao servidor designado, com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias
da data de realização do leilão, os bens a serem pregoados, de conformidade com relação e descrição
detalhada elaborada pela Contratada, livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
13.6. Ceder suas instalações para fins de realização/acompanhamento dos leilões, se necessário;
13.7. Dar condições de acesso aos interessados para visitação dos bens a serem apregoados;
13.8. Após 07 (sete) dias úteis a contar da data do pagamento do preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e do
valor devido à CONTRATADA, entregar ao(s) arrematantes(s)/procurador(es), o(s) bem(ns) devido(s), nas
condições ofertadas (conforme demonstrativo em fotografias e na vistoria in loco), bem com as respectivas
Cartas de Arrematação e Documentos Únicos de Transferência – DUT’s, nos casos de veículos, sempre
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mediante a apresentação do boleto de pagamento do valor do bem arrematado, devidamente quitado e da
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA;
13.9 Providenciar as publicações obrigatórias (Editais) dos leilões a serem realizados;
13.10 Autorizar à Contratada a veicular através de qualquer meio de comunicação, desde que não sejam
atentatórias aos princípios públicos e mediante autorização prévia, todas as informações que estiverem ligadas
ao leilão realizado, com o objetivo exclusivo de promover o evento e a venda dos bens.

14. DO CONTRATO, PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
14.1.

A Administração da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas convocará a adjudicatária, para que no

prazo máximo de 10 (dez) dias, assine o Contrato;
14.2. Para a assinatura do Contrato, a ser celebrado, a LICITANTE deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o Contrato Social e sua ultima alteração, ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o Contrato.
14.3. Se a LICITANTE adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato, sem justificativa por escrito, aceita pela
Administração, aplicar-se-á o disposto no Art. 4º, Inciso XXIII da Lei Nº 10.520, de 17.07.2002, sem prejuízo das
sanções administrativas previstas no item 16 deste Edital e Art. 81 da Lei Nº 8.666/93;
14.4. O prazo de vigência do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no artigo 57
da Lei n°. 8.666/93, desde que seja apresentada justificativa, por escrito, 10ª (décimo) dia útil anterior ao
termo final do prazo pactuado.
14.5. O Leiloeiro contratado obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, recebendo a título de
comissão, o percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do bem arrematado, taxa esta que
deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante.
14.6. As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta do leiloeiro Oficial.
14.7. Não cabe a este Poder Executivo Municipal, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão
devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo leiloeiro Oficial para recebê-la;
14.8. O leiloeiro oficial será responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à Previdência
Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas ou indiretas, e
quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos serviços contratados.

15. PAGAMENTO DAS ARREMATAÇÕES/ DA COMISSÃO DO LEILOEIRO
15.1 Sobre o valor das arrematações incidirão 5% (cinco por cento) referente à comissão do Leiloeiro Público
Oficial e que deverá ser paga no mesmo dia da arrematação, por meio de crédito identificado em conta
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bancária da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, mantida junto a Caixa Econômica Federal, agência nº
2022 OP.006 C/C 71025-8.
15.2 Os pagamentos efetuados através de cheques deverão ser nominais ao LEILOEIRO, indicando em seu
verso a que pagamento se refere e o número do lote arrecadado. Os lotes somente serão liberados após a
compensação bancária dos mesmos. Fica desde já esclarecido que, não serão aceitos cheques de terceiros, ou
seja, somente serão aceitos cheques em nome do ARREMATANTE.

15.2 - DA COMISSÃO DO LEILOEIRO
15.2.1. No ato da arrematação, o ARREMATANTE e vencedor pagará a importância correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do bem arrematado ao LEILOEIRO OFICIAL a título de comissão;
15.2.2. O valor da comissão do LEILOEIRO não compõe o valor do lance ofertado;
15.2.3. O não pagamento da comissão implicará no cancelamento imediato da arrematação e no direito ao
LEILOEIRO de cobrar sua comissão Judicialmente e/ou Extrajudicialmente.

16. DO ADITAMENTO
16.1. O Contrato proveniente deste Edital poderá ser aditado ou prorrogado, desde que dentro das
determinações e limitações da Lei Nº 8.666/93, aplicável às contratações da Administração Pública, inclusive
quanto aos prazos para a execução contratual.

17. DA DESISTÊNCIA E SANÇÕES
17.1. O ARREMATANTE vencedor será considerado desistente se não satisfazer as condições previstas;
17.2. A não concretização dos pagamentos nos termos previstos, no caso de desistência da arrematação,
sustação do pagamento, e ainda, nos casos de devolução de cheques por falta e/ou insuficiência de fundos,
sujeitará o ARREMATANTE ao pagamento uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação,
mais 5% (cinco por cento) que será devido ao Leiloeiro, independente de alegações posteriores, como pena
pelo não atendimento aos requisitos dispostos;
17.3. No caso de desistência do negócio por parte do ARREMATANTE, conforme item 17.2, assim como, pelo
não atendimento das condições previstas neste Termo de Referência, o sinal pago no ato da arrematação não
será devolvido ao ARREMATANTE, ou seja, automaticamente ensejará o pagamento de multa de 20% (vinte
por cento), e também não haverá devolução da comissão por parte do Leiloeiro;
17.4. Não serão aceitas desistências em hipótese alguma por parte dos ARREMATANTES, nem alegação de
desconhecimento das condições deste Termo de Referência. A oferta de lance em qualquer dos lotes implica
em submissão irrevogável do ARREMATANTE a todas as suas condições;
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17.5. Em caso de inadimplência do LICITANTE vencedor, será convocado o segundo LICITANTE para assumir
a arrematação, devendo apresentar perante a Comissão de Alienação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS os seguintes documentos (originais e/ou cópias integrais e legíveis, devidamente
autenticadas em Cartório):
a) Carteira de Identidade;
b) CPF/MF, se pessoa física;
c) CNPJ/MF, se pessoa jurídica;
d) Comprovante de residência;
e) Procuração, com firma devidamente reconhecida no Cartório de Notas, se o licitante se fizer representar por
procurador, e seus respectivos documentos quais sejam: RG e CPF;
f) Comprovante de emancipação, se for o caso.
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos Documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das Propostas, não sendo
devida nenhuma indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da documentação referente a
este Pregão Presencial;
18.2. Após apresentação da Proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira;
18.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização
da Sessão Pública do Pregão Presencial;
18.4. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura Contratação;
18.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
18.6. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior:
a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer
fase do Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da
Proposta;
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer Documentos, para fins de Habilitação e
classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da Proposta e o ato
não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas
Propostas.
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18.7. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento do
Contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado
em lance verbal; se houver;
18.8. Os vencedores terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o
instrumento do Contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação será feita
através de envio de fax e/ou ofício e/ou e-mail;
18.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato ou retirada do
empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na
vigência da sua Proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os
remanescentes;
18.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na Sessão Pública originária do
Pregão, devendo os convocados apresentarem os Documentos de Habilitação cuja validade tenha-se expirado
no prazo transcorrido da data da primeira reunião;
18.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de Habilitação na
data da primeira Sessão Pública e que apresentar, na segunda Sessão, os Documentos que porventura
estiverem vencidos;
18.12. A nota fiscal deverá ser emitida, manual ou eletronicamente, através do site da Secretaria Estadual de
Fazenda (www.sefaz.ba.gov.br), conforme determina o Decreto Estadual Nº 9.265, de 14 de dezembro de 2004,
e encaminhadas ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Administração, juntamente com as Certidões
de praxe, a fim de que seja realizado o pagamento:
§1º – O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima;
§2º – O descumprimento deste item acarretará a rescisão do Contrato, por inadimplemento de obrigação
contratual, sem qualquer direito à indenização.
18.13. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no Setor de
Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida
santos Dumont, KM 2, Estrada do Coco – Lauro de Freitas/ Bahia, no horário de expediente do Setor das 08:00
às 14:00 horas. Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do
representante legal da empresa.

19. DO FORO
19.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro da
Comarca de Lauro de Freitas, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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20. ANEXOS DO EDITAL
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Minuta de Contrato
Anexo IV - Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação
Anexo V - Declaração de Inexistência de Contrato de Menor
Anexo VI – Modelo de Credencial

Lauro de Freitas/ Bahia, 10 de julho de 2019.

Fernanda Borges Soares
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O amparo legal encontra-se na Lei Federal Nº. 10.520/2002; Lei Complementar Nº. 123/2006; Decretos
Municipais Nº. 2.355/2005 e 2.413/2006 e subsidiariamente pela Lei Nº. 8.666 / 93, e alterações posteriores.

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a seleção de pessoa física ou jurídica, devidamente credenciados pela
Junta Comercial, para prestação de serviços de assessoria na preparação, condução e estruturação de leilões
públicos, presenciais ou eletrônicos, visando a alienação de bens móveis inservíveis ao Município de Lauro de
Freitas - BA incluindo nesta contratação o levantamento dos bens, a avaliação, a elaboração e publicação do
Edital, a divulgação (propaganda e marketing) do leilão, a realização do leilão, bem como, todos os
procedimentos decorrentes do mesmo, tais como: atas, relatórios e recibos de arrematação e conclusão do
mesmo, tudo de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA
3.1. Considerando a crescente necessidade de atualizar e modernizar equipamentos, veículos e outros bens
pertencentes

ao

município

de Lauro de Freitas-BA ,

e

com

o

intuito

de

evitar ainda

mais

o

sucateamento destes bens, causando prejuízo operacional, limitando as atividades dos servidores, o alto custo
com manutenção, vigilância e armazenagem, capital parado, danos ao meio ambiente e a desvalorização dos
bens é que se justifica o presente leilão que tem por objetivo transformar todos os bens inservíveis em receita
financeira, possibilitando investimentos com a aquisição de novos bens que venham atender os interesses da
Administração e as necessidades da população.

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS
4.1 O serviço a ser executado será a contratação de Leiloeiro, para preparar e executar a realização de leilões
com o objetivo de descartar uma grande quantidade de bens móveis inservíveis para Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas – BA, para escolha de melhor proposta, os trabalhos são distribuídos de acordo com o quadro
abaixo, independente dos quantitativos dos itens:
4.2 Os quantitativos total dos bens móveis inservíveis do Município de Lauro de Freitas é de 2.923 e o valor
estimado financeiro de R$ 935.451,26.
4.3 A licitação será realizada através de melhor preço global.
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Item

Discriminação

Percentual Previsto

01

Percentual de Comissão do Leiloeiro sobre o valor do lote arrematado

5% (cinco por cento)

02

Percentual para pagamentos de outras despesas referentes ao lote arrematado.

Até 5% (cinco por cento)

5. Obrigações da contratada
5.1. São obrigações da Contratada, além de outras decorrentes da natureza do contrato, prestar os
serviços, objeto desta licitação, quais sejam:
a) Disponibilizar suporte técnico, logístico e jurídico;
b) Assessoria e coordenação para organização dos leilões;
03

DE

LHO

18

5
7

c) Coleta e separação de todos os documentos dos bens;
d) Avaliação dos bens;
e) Elaboração e publicação do edital;
f) Divulgação, propaganda e marketing;
g) Realização do Leilão ou Leilões;
h) Outros serviços afins e necessários à conclusão do Leilão;
5.2. Promover os leilões a serem realizados no âmbito do Município de Lauro de Freitas - BA cadastrando e
divulgando os lotes a serem apregoados, podendo a critério ser o leilão presencial ou eletrônico, no site da
empresa contratada através da rede Internet;
5.3. Elaborar a especificação técnica dos bens a serem pregoados, sugerindo valores mínimos de venda a
serem aprovados pelo CONTRATANTE;
5.4. Fotografar os bens a serem apregoados, separando-os em lotes identificados;
5.5. Prestar assistência aos interessados;
5.6. Certificar os cadastros dos interessados através de análises eletrônicas junto aos principais órgãos de
proteção ao crédito;
5.7. Quando o leilão ocorrer por meio eletrônico, deverá a Contratada disponibilizar o seu site da rede Internet
para captação de propostas e acompanhamento on line dos leilões a serem realizados, estabelecendo um
ambiente competitivo, com interatividade entre os lances recebidos de “viva voz” e os recebidos via web,
permitindo uma perfeita visualização e acompanhamento remoto e in loco;
5.8. Quando o leilão for presencial, deverá a Contratada organizar o mesmo, incluindo aluguel de espaço, se
necessário, pessoal técnico necessário à montagem do evento, instalação de equipamentos de informática
(datashow, notebook, telão, etc.) e a confecção de catálogos, panfletos e cartazes contendo as especificações
técnicas dos bens a serem pregoados;
21

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06380/2019
5.9. Coordenar a liquidação financeira dos lotes arrematados e quando via eletrônico, disponibilizar em seu site
da rede Internet os boletos bancários para pagamento do preço do bem arrematado e do valor devido à
CONTRATANTE;
5.10. Enviar ao CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o apregoamento dos bens, relatórios
discriminando os bens apregoados e arrematados, os lances vencedores e a qualificação dos respectivos
arrematadores, para emissão das competentes Cartas de Arrematação e assinatura dos Documentos Únicos
de Transferência – DUT’s, nos casos de veículos;
5.11. Em até 05 (cinco) dias úteis após receber dos arrematantes o valor previsto e devido como
parte de seu pagamento, conforme estabelecido em sua proposta e no contrato, entregar aos
arrematantes as Notas Fiscais correspondentes, para que os mesmos possam efetuar a retirada dos bens
junto ao CONTRATANTE;
5.12. Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de marketing, de forma a atingir o potencial
mercado comprador, bem como, providenciar, por meio de mídia eletrônica, a divulgação pública dos
leilões;
5.13. Envidar todos os esforços para que os leilões transcorram com normalidade e segurança, dentro das
disposições previstas, de forma a serem evitados danos, e/ou Prejuízos ao CONTRATANTE e /ou aos
participantes, e fazer o encerramento do leilão imediatamente após a realização do evento, com a
lavratura das atas;
5.14. Cumprir fielmente as exigências do contrato, de modo que os serviços sejam prestados de acordo
com este Termo de Referência;
5.15. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário,
social, securitários, bem como com as taxas, impostos, viagens, hospedagens, estadia e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
5.16. Indenizar o Município de Lauro de Freitas-BA por todo e qualquer dano decorrente direta e
indiretamente da execução do presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;
5.17. Realizar os serviços somente se solicitados pelo gestor do contrato ou por alguém por ele
designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros não autorizados;
5.18. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto
do contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços;
5.19. Responsabilizar-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais do Município de Lauro de
Freitas-BA que estiverem sob os seus cuidados, ressarcindo ao Município de Lauro de Freitas-BA
quaisquer despesas decorrentes por qualquer problema;
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6. Obrigações da Contratante
6.1. São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes da natureza do contrato as demais listadas
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abaixo:
6.2. Expedir as ordens de serviços;
6.3. Designar gestor do contrato, e este, caso não possa acompanhar os eventos pessoalmente, deverá
designar servidor a ser responsável pelo acompanhamento;
6.4. O gestor do contrato tomará as providências necessárias, de forma a garantir que os serviços prestados
sejam executados de maneira eficiente e que todas as exigências deste termo de referência sejam
cumpridas;
6.5. Disponibilizar à CONTRATADA e ao servidor designado, com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias
da data de realização do leilão, os bens a serem pregoados, de conformidade com relação e descrição
detalhada elaborada pela Contratada, livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
6.6. Ceder suas instalações para fins de realização/acompanhamento dos leilões, se necessário;
6.7. Dar condições de acesso aos interessados para visitação dos bens a serem apregoados;
6.8. Após 07 (sete) dias úteis a contar da data do pagamento do preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e do valor
devido à CONTRATADA, entregar ao(s) arrematantes(s)/procurador(es), o(s) bem(ns) devido(s), nas
condições ofertadas (conforme demonstrativo em fotografias e na vistoria in loco), bem com as respectivas
Cartas de Arrematação e Documentos Únicos de Transferência – DUT’s, nos casos de veículos, sempre
mediante a apresentação do boleto de pagamento do valor do bem arrematado, devidamente quitado e da
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA;
6.9 Providenciar as publicações obrigatórias (Editais) dos leilões a serem realizados;
6.10 Autorizar à Contratada a veicular através de qualquer meio de comunicação, desde que não sejam
atentatórias aos princípios públicos e mediante autorização prévia, todas as informações que estiverem ligadas
ao leilão realizado, com o objetivo exclusivo de promover o evento e a venda dos bens,
7. Prazo dos serviços
7.1 O prazo de execução para os serviços objeto desta licitação será de até 12(doze) meses corridos,
contados da assinatura do contrato.
8. Fonte de Recurso
Tesouro – 00
9. Fiscal de Contrato
Nome: Fernando Pacheco Villas Boas
Matricula: 79.666
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10. Forma de Pagamento
10.1 Sobre o valor das arrematações incidirão 5% (cinco por cento) referente à comissão do Leiloeiro Público
Oficial e que deverá ser paga no mesmo dia da arrematação, por meio de crédito identificado em conta
bancária da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, mantida junto a Caixa Econômica Federal, agência nº
2022 OP.006 C/C 71025-8.
10.2 Os pagamentos efetuados através de cheques deverão ser nominais ao LEILOEIRO, indicando em seu
verso a que pagamento se refere e o número do lote arrecadado. Os lotes somente serão liberados após a
compensação bancária dos mesmos. Fica desde já esclarecido que, não serão aceitos cheques de terceiros, ou
seja, somente serão aceitos cheques em nome do ARREMATANTE.

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06380/2019
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 009/2019

OBJETO:

DADOS DA PESSOA FÍSICA
NOME
CPF

MATRÍCULA JUCEB

ENDEREÇO
TELEFONE

FAX

EMAIL

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG

ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:

1
2

DESCRIMINAÇÃO
Percentual de comissão do Leiloeiro sobre o valor do lote
arrematado.
Percentual para pagamento de outras despesas referente ao
lote arrematado.

VALOR TOTAL MENSAL =================================>
VALOR TOTAL 12 MESES==========================>

UNIDADE

ITEM

PROPOSTA DE PREÇOS

Quant

V.
Unitário

%

5

86.670,00

4.333,50

%

0

0,00

0,00

Secretaria
SECAD
Valor total

R$
R$

4.333,50
52.002,00

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº.
10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei Federal nº 9.503/97; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.507/2011,
Decreto Municipal nº 460/2007, e alterações posteriores de toda a legislação referida, bem como às cláusulas e
condições constantes do Edital do
Pregão Presencial nº 009/2019.
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Observações:
1)A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante
a execução do contrato.

A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os
dados bancários da licitante:
BANCO
......................................................

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

..................................................... .......................................................

(local, data)

___________________________________
Representante Legal
(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da licitante)
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Thiago dos Santos, Nº 25 - Centro, nesta Cidade, representada
neste ato por sua autoridade maior a Senhora Prefeita..............................................., doravante denominado
CONTRATANTE e de outro lado a empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
_______________estabelecida à ____________, bairro _________, __________, neste ato representada pelo
Sr(a)______________________, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo
Administrativo Nº 06380/2019tem entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as cláusulas e
condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, DEVIDAMENTE
CREDENCIADOS PELA JUNTA COMERCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA
PREPARAÇÃO,

CONDUÇÃO

E

ESTRUTURAÇÃO

DE

LEILÕES

PÚBLICOS,

PRESENCIAIS

OU

ELETRÔNICOS, VISANDO A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS AO MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS - BA INCLUINDO NESTA CONTRATAÇÃO O LEVANTAMENTO DOS BENS, A AVALIAÇÃO, A
ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL, A DIVULGAÇÃO (PROPAGANDA E MARKETING) DO
LEILÃO, A REALIZAÇÃO DO LEILÃO, BEM COMO, TODOS OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DO
MESMO, TAIS COMO: ATAS, RELATÓRIOS E RECIBOS DE ARREMATAÇÃO E CONCLUSÃO DO
MESMO, TUDO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO
Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de
interesse da Secretaria Municipal De Administração– Processo Administrativo – Nº 06380/2019, com todas as
instruções 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 Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. Pelo objeto do presente negócio jurídico, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA no Valor Global
(PERCENTUAL) de _____ - (____________);
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2.2. Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuições e encargos trabalhistas
incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislação em vigor;
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes da natureza do contrato as demais listadas
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abaixo:
3.2. Expedir as ordens de serviços;
3.3. Designar gestor do contrato, e este, caso não possa acompanhar os eventos pessoalmente, deverá
designar servidor a ser responsável pelo acompanhamento;
3.4. O gestor do contrato tomará as providências necessárias, de forma a garantir que os serviços prestados
sejam executados de maneira eficiente e que todas as exigências deste termo de referência sejam
cumpridas;
3.5. Disponibilizar à CONTRATADA e ao servidor designado, com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias
da data de realização do leilão, os bens a serem pregoados, de conformidade com relação e descrição
detalhada elaborada pela Contratada, livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
3.6. Ceder suas instalações para fins de realização/acompanhamento dos leilões, se necessário;
3.7. Dar condições de acesso aos interessados para visitação dos bens a serem apregoados;
3.8. Após 07 (sete) dias úteis a contar da data do pagamento do preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e do valor
devido à CONTRATADA, entregar ao(s) arrematantes(s)/procurador(es), o(s) bem(ns) devido(s), nas
condições ofertadas (conforme demonstrativo em fotografias e na vistoria in loco), bem com as respectivas
Cartas de Arrematação e Documentos Únicos de Transferência – DUT’s, nos casos de veículos, sempre
mediante a apresentação do boleto de pagamento do valor do bem arrematado, devidamente quitado e da
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA;
3.9 Providenciar as publicações obrigatórias (Editais) dos leilões a serem realizados;
3.10 Autorizar à Contratada a veicular através de qualquer meio de comunicação, desde que não sejam
atentatórias aos princípios públicos e mediante autorização prévia, todas as informações que estiverem ligadas
ao leilão realizado, com o objetivo exclusivo de promover o evento e a venda dos bens.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. São obrigações da Contratada, além de outras decorrentes da natureza do contrato, prestar os
serviços, objeto desta licitação, quais sejam:
a) Disponibilizar suporte técnico, logístico e jurídico;
b) Assessoria e coordenação para organização dos leilões;
c) Coleta e separação de todos os documentos dos bens;
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d) Avaliação dos bens;
e) Elaboração e publicação do edital;
f) Divulgação, propaganda e marketing;
g) Realização do Leilão ou Leilões;
h) Outros serviços afins e necessários à conclusão do Leilão;
4.2. Promover os leilões a serem realizados no âmbito do Município de Lauro de Freitas - BA cadastrando e
divulgando os lotes a serem apregoados, podendo a critério ser o leilão presencial ou eletrônico, no site da
empresa contratada através da rede Internet;
4.3. Elaborar a especificação técnica dos bens a serem pregoados, sugerindo valores mínimos de venda a
serem aprovados pelo CONTRATANTE;
4.4. Fotografar os bens a serem apregoados, separando-os em lotes identificados;
4.5. Prestar assistência aos interessados;
4.6. Certificar os cadastros dos interessados através de análises eletrônicas junto aos principais órgãos de
proteção ao crédito;
4.7. Quando o leilão ocorrer por meio eletrônico, deverá a Contratada disponibilizar o seu site da rede Internet
para captação de propostas e acompanhamento on line dos leilões a serem realizados, estabelecendo um
ambiente competitivo, com interatividade entre os lances recebidos de “viva voz” e os recebidos via web,
permitindo uma perfeita visualização e acompanhamento remoto e in loco;
4.8. Quando o leilão for presencial, deverá a Contratada organizar o mesmo, incluindo aluguel de espaço, se
necessário, pessoal técnico necessário à montagem do evento, instalação de equipamentos de informática
(datashow, notebook, telão, etc.) e a confecção de catálogos, panfletos e cartazes contendo as especificações
técnicas dos bens a serem pregoados;
4.9. Coordenar a liquidação financeira dos lotes arrematados e quando via eletrônico, disponibilizar em seu site
da rede Internet os boletos bancários para pagamento do preço do bem arrematado e do valor devido à
CONTRATANTE;
4.10. Enviar ao CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o apregoamento dos bens, relatórios
discriminando os bens apregoados e arrematados, os lances vencedores e a qualificação dos respectivos
arrematadores, para emissão das competentes Cartas de Arrematação e assinatura dos Documentos Únicos
de Transferência – DUT’s, nos casos de veículos;
4.11. Em até 05 (cinco) dias úteis após receber dos arrematantes o valor previsto e devido como
parte de seu pagamento, conforme estabelecido em sua proposta e no contrato, entregar aos
arrematantes as Notas Fiscais correspondentes, para que os mesmos possam efetuar a retirada dos bens
junto ao CONTRATANTE;
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4.12. Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de marketing, de forma a atingir o potencial
mercado comprador, bem como, providenciar, por meio de mídia eletrônica, a divulgação pública dos
leilões;
4.13. Envidar todos os esforços para que os leilões transcorram com normalidade e segurança, dentro das
disposições previstas, de forma a serem evitados danos, e/ou
prejuízos ao CONTRATANTE e /ou aos participantes, e fazer o encerramento do leilão imediatamente
após a realização do evento, com a lavratura das atas;
4.14. Cumprir fielmente as exigências do contrato, de modo que os serviços sejam prestados de acordo
com este Termo de Referência;
4.15. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário,
social, securitários, bem como com as taxas, impostos, viagens, hospedagens, estadia e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
4.16. Indenizar o Município de Lauro de Freitas-BA por todo e qualquer dano decorrente direta e
indiretamente da execução do presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;
4.17. Realizar os serviços somente se solicitados pelo gestor do contrato ou por alguém por ele
designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros não autorizados;
4.18. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto
do contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços;
4.19. Responsabilizar-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais do Município de Lauro de
Freitas-BA que estiverem sob os seus cuidados, ressarcindo ao Município de Lauro de Freitas-BA
quaisquer despesas decorrentes por qualquer problema;
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO DAS ARREMATAÇÕES/ DA COMISSÃO DO LEILOEIRO
5.1. O leiloeiro contratado para alienar os bens, se responsabilizará todos os ônus e responsabilidades quanto
aos atos necessários para que a alienação dos bens seja cumprida, não restando à Prefeitura de Lauro de
Freitas nenhuma obrigação atinente ao processo de alienação, senão aquelas previstas em contrato;
5.1.1. Sobre o valor das arrematações incidirão 5% (cinco por cento) referente à comissão do Leiloeiro Público
Oficial e que deverá ser paga no mesmo dia da arrematação, por meio de crédito identificado em conta
bancária da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, mantida junto à Caixa Econômica Federal, agência nº
2066, conta corrente nº 00000447-7 – Operação 006, sendo emitido no ato um recibo provisório do montante
pago.
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5.1.2. Os pagamentos efetuados através de cheques deverão ser nominais ao LEILOEIRO, indicando em seu
verso a que pagamento se refere e o número do lote arrecadado. Os lotes somente serão liberados após a
compensação bancária dos mesmos. Fica desde já esclarecido que, não serão aceitos cheques de terceiros, ou
seja, somente serão aceitos cheques em nome do ARREMATANTE.
5.1.

Observar que do leilão a ser realizado, o leiloeiro receberá do arrematante 5%(cinco por cento) sobre o

valor do bem arrematado, conforme preço médio disposto na planilha anexa.
5.2 - DA COMISSÃO DO LEILOEIRO
5.2.1. No ato da arrematação, o ARREMATANTE e vencedor pagará a importância correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do bem arrematado ao LEILOEIRO OFICIAL a título de comissão;
5.2.2. O valor da comissão do LEILOEIRO não compõe o valor do lance ofertado;
5.2.3. O não pagamento da comissão implicará no cancelamento imediato da arrematação e no direito ao
LEILOEIRO de cobrar sua comissão Judicialmente e/ou Extrajudicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO
No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposição contratual e se o fato for devidamente
comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até que a pendência seja resolvida definitiva e
integralmente, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas, em consonância com a Lei Nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas resultantes desta licitação serão atendidas com recursos deste Município, consignadas nas
dotações constantes da Minuta Contratual. Os recursos financeiros decorrerão da venda dos bens inservíveis
para a Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO
7.1. Os bens serão vendidos à vista, considerando-se ARREMATANTE o licitante que oferecer lance, igual ou
superior ao valor da avaliação.
7.2. No ato da arrematação, o participante vencedor deverá apresentar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
do lance, os seguintes documentos listados abaixo, em originais ou cópias integrais legíveis e em boa forma,
devidamente autenticadas em cartório ou, se for o caso, autenticada pelo leiloeiro e/ou equipe de apoio a partir
do documento original:
7.3. Pessoas Físicas: Carteira de Identidade, CPF/MF, Comprovante de Residência, Comprovante de
Emancipação e, quando for o caso, procuração do licitante pessoa física;
7.4. Pessoas Jurídicas: CNPJ/MF, RG e CPF do (s) Representante (s), juntamente, conforme o caso, com
procuração ou cópia do ato de designação.
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CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO
8.1. O prazo de vigência do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no artigo 57 da Lei n°.
8.666/93, desde que seja apresentada justificativa, por escrito, 10ª (décimo) dia útil anterior ao termo final do
prazo pactuado.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE
9.1. A critério da Contratante, em havendo prorrogação, os preços sofrerão reajuste anual, calculado pela
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, contado a partir da data do início do contrato, ou conforme acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO
10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatório, contido no Processo Administrativo de
interesse da Secretaria Municipal de Administração– Processo Administrativo – Nº 06380/2019, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, aferido a partir do maior percentual de repasse à administração,
tudo em conformidade com a Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei Federal Nº 10.520/02, Lei Complementar Nº
123/06 e Alterações e demais disposições contidas no Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESISTÊNCIA E SANÇÕES
11.1. O ARREMATANTE vencedor será considerado desistente se não satisfazer as condições previstas;
11.2. A não concretização dos pagamentos nos termos previstos, no caso de desistência da arrematação,
sustação do pagamento, e ainda, nos casos de devolução de cheques por falta e/ou insuficiência de fundos,
sujeitará o ARREMATANTE ao pagamento uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação,
mais 5% (cinco por cento) que será devido ao Leiloeiro, independente de alegações posteriores, como pena
pelo não atendimento aos requisitos dispostos;
11.3. No caso de desistência do negócio por parte do ARREMATANTE, conforme item 11.2, assim como, pelo
não atendimento das condições previstas neste Termo de Referência, o sinal pago no ato da arrematação não
será devolvido ao ARREMATANTE, ou seja, automaticamente ensejará o pagamento de multa de 20% (vinte
por cento), e também não haverá devolução da comissão por parte do Leiloeiro;
11.4. Não serão aceitas desistências em hipótese alguma por parte dos ARREMATANTES, nem alegação de
desconhecimento das condições deste Termo de Referência. A oferta de lance em qualquer dos lotes implica
em submissão irrevogável do ARREMATANTE a todas as suas condições;
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11.5. Em caso de inadimplência do LICITANTE vencedor, será convocado o segundo LICITANTE para assumir
a arrematação, devendo apresentar perante a Comissão de Alienação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS os seguintes documentos (originais e/ou cópias integrais e legíveis, devidamente
autenticadas em Cartório):
a) Carteira de Identidade;
b) CPF/MF, se pessoa física;
c) CNPJ/MF, se pessoa jurídica;
d) Comprovante de residência;
e) Procuração, com firma devidamente reconhecida no Cartório de Notas, se o licitante se fizer representar por
procurador, e seus respectivos documentos quais sejam: RG e CPF;
f) Comprovante de emancipação, se for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECISÃO CONTRATUAL
12.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no
presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação,
através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da
CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas
previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na Lei Nº 8.666/93;
12.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da
Lei Nº 8.666/93;
12.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA aviso
prévio, com antecedência de 30 (trinta) dias;
12.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93;
12.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o Parágrafo Único do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93;
12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Art. 77 da Lei Nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO
O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial para
apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:
33

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06380/2019
a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato;
b) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO
13.1. A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento
das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o
presente Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e
pelas testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas, XX de XXXXXX de XXXX.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito e assinado pelo licitante)

Nome do Leiloeiro___________________, (qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço), DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços – Nº 009/2019, promovida pela Secretaria Municipal de Administração de
Lauro de Freitas, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no
referido Edital.

Data e Local

_______________________________________
Nome, carimbo e assinatura
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

Nome do Leiloeiro___________________, (qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido
pela Lei no 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
(assinalar com “X”, conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL

Nome do Leiloeiro___________________, (qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o
Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu
mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 009/2019, conferindolhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e
demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura
(Nome, carimbo e assinatura).
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