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EDITAL DE LICITAÇÃO - RETIFICADO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 
 

 
PREÂMBULO: O Município de Afonso Cláudio/ES, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, através do Ofício Nº 290/2019 da 
Secretaria Municipal de Administração, nos autos do Processo Nº 009809/2019, por 
intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 120/2019, 
torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 30 de outubro de 2019, às 
08h:30min, na Sede da Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, nº 341, Centro, 
Afonso Cláudio/ES, Cep. 29.600-000, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, 
tipo menor taxa percentual. 
 
As Propostas Comerciais (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 
02) serão recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
até as 08:00 horas, do dia 30 de outubro de 2019, fechados e assinados em seus lacres. 
Caso seja decretado feriado, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo local e horário já estabelecido. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem serão regidos pela Lei Nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Nº 21.981/32, bem 
como, pelas demais normas pertinentes à matéria e disposições gerais e especiais fixadas 
neste Edital e seus Anexos. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO: 
1.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de Leiloeiro Oficial, no regular 
exercício de sua profissão, para organização e execução do leilão de bens móveis 
inservíveis de propriedade do Município de Afonso Claúdio/ES, conforme 
especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital de Licitação. 
 
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO: 
2.1 - Não é necessário informar a dotação orçamentária, tendo em vista que a contratação 
será sem ônus direto para o Município de Afonso Cláudio/ES, uma vez que o pagamento ao 
leiloeiro será realizado diretamente pelos arrematantes. 
 
CAPITULO III - DO EDITAL 
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES - www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação. 
3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelos interessados no 
prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, no endereço mencionado no preâmbulo (horário de 07:00 às 13:00 horas), pelo 
telefone (27) 3735-4005 ou pelo e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
 
CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Somente poderão participar da presente licitação, leiloeiros devidamente 
registrados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e que atendam a todas as 
condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 
4.2 - Não poderão participar da Licitação: 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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a) Leiloeiros que se encontrem sob o regime falimentar, que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a 
sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer Município; 
b) Os impedidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do artigo 3° do Decreto N° 21.981/32; 
c) Estiverem com a matrícula de leiloeiro oficial suspensa na Junta Comercial  JUCEES; 
d) Que sejam servidores do Município de Afonso Cláudio/ES, mesmo que licenciados; 
e) Estejam enquadradas no disposto do art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
4.3 - A participação no certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
CAPITULO V -  DO CREDENCIAMENTO: 
5.1 - No dia, horário e local designados no preâmbulo deste instrumento para recebimento 
dos envelopes nºs. 01 e 02, os interessados em participar do certame, deverão apresentar-
se para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos dos documentos que os 
credenciem a participar desta licitação. 
5.2 - PARA O CREDENCIAMENTO DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 

5.2.1 - no caso de Leiloeiro Oficial: 
a) cópia do documento oficial de identificação que contenha foto e, 
b) Certidão de Matrícula como leiloeiro oficial, vigente, emitida pela Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES. 
5.2.2 - no caso de Procurador:  
a) procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida pelo 
outorgante, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço/percentual de desconto, interpor recursos e desistir de sua interposição, 
enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente 
(modelo Anexo III do Edital). 
b) cópia do documento oficial de identificação que contenha foto (do outorgante 
e outorgado) e, 
c) Certidão de Matrícula como leiloeiro oficial, vigente, emitida pela Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES. 

5.3 - Em ambos os casos, deverá ser apresentada (fora dos evelopes) a 
DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (modelo Anexo IV do Edital). 

5.3.1 - Na hipótese de licitante não apresentar no momento do credenciamento a 
declaração do item 5.3, o Pregoeiro disponibilizará a este um modelo de 
declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante 
devidamente credenciado, bem como poderá promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a solicitação do credenciado.  
5.3.2 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação 
necessária dentro do prazo estipulado, em especial (fora dos envelopes) a 
DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (modelo Anexo IV do Edital), participará do 
Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 
renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso, 
excluindo o Pregoeira de qualquer responsabilidade quanto ao não recebimento 
dos envelopes. 
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5.3.3 - A não apresentação (ou impossibilidade de fazê-lo, na hipótese do 
item 5.3.1) do documento elencado no item 5.3 impede a participação no 
certame. 

5.4 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 
contenha autorização expressa para este fim. 
5.5 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos 
no item 5.2 impedirá a participação na fase de lances. 
5.6 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em 
todos os seus itens, a fim de que o licitante se faça representar legitimamente nas 
negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da Sessão para contatos 
externos, visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os 
casos excepcionais para serem avaliados pela Pregoeira. 
5.7 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência 
em relação ao horário previsto para a abertura da licitação. 
5.8 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito 
pela Comissão de Licitação. 
 
CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital, 
os envelopes relativos a Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, devidamente 
lacrados e rubricados, contendo na parte externa frontal, além do nome do proponente, as 
seguintes informações: 
 
6.1.1 - Envelope nº 01: Proposta Comercial 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial Nº 049/2019 
Identificação do Proponente - e-mail e telefone de contato 
 
6.1.2 - Envelope nº 02: Documentos de Habilitação 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial Nº 049/2019 
Identificação do Proponente - e-mail e telefone de contato 

 
CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
7.1 - O Envelope 01 - Proposta Comercial, deverá conter a proposta propriamente dita, 
impressa em uma via, conforme o modelo constante no Anexo II do Edital, datada, assinada 
ou rubricada todas as folhas pelo proponente ou representante legal. 
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 

7.2.1 - Identificação do Leiloeiro, CPF, RG, endereço completo, e-mail e 
telefone; 
7.2.2 - Indicação da taxa percentual (%) de desconto, com no máximo 02 
(duas) casas decimais, não podendo ser superior ao desconto de 0,00% (zero 
virgula zero por cento) para a Taxa Administrativa; 
7.2.2.1 - O leiloeiro oficial será remunerado pelos arrematantes no percentual de 
5% (cinco por cento) auferida dos arrematantes de todos os bens leiloados. 
7.2.2.2 - Nenhum valor será devido pelo Município ao leiloeiro pelos serviços 
prestados. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 4 

 

7.2.2.3 - Em hipótese nenhuma será o Município responsável pela cobrança da 
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos que o leiloeiro tiver de 
despender para recebê-la. 
7.2.3 - Validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

7.3 - A proposta apresentada abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da 
Licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, e fiscais, 
comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos por ventura concedidos. 
7.4 - A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena aceitação por parte do 
licitante de todas as condições deste edital e dos preceitos legais em vigor, especialmente 
os da Lei Nº 10.520/02, subsidiariamente, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. 
 7.5 - A proposta só será desclassificada se for expressamente contrária as normas deste 
edital. 
7.6 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos 
demais licitantes, ou não previstas neste edital. 
 
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.1.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal. 
8.1.1.1 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de 
documento, desde que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o 
servidor público possa atestar a autenticidade. 
8.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese 
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. 
Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
 
8.2 - HABILITAÇÃO DO LEILOEIRO: 
8.2.1 - Cédula de Identidade ou outro documento de identificação com foto da licitante 
(CNH/Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS). 
8.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
8.2.3 - Comprovante de cadastramento no PIS ou PASEP ou NIT. 
8.2.4 - Comprovante de Residência atual. 
8.2.4.1 - Caso não possua comprovante de residência em seu nome, deverá ser presentado 
junto do comprovante de residência, declaração de residência. 
 
8.3 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 
8.3.1 - Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União, e às 
Contribuições destinadas à Seguridade Social, emitida pela Receita Federal do Brasil. 
8.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
8.3.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante. 
8.3.4 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
8.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
8.4.1 - Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza de Execuções Fiscais. 
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8.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
8.5.1 - Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão 
tomador do serviço, comprovando que a licitante presta ou prestou, sem restrição, serviço 
de natureza igual ou semelhante ao indicado no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 
 
8.6 - DECLARAÇÕES: 
9.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma 
do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93, e outras  (modelo Anexo V). 
 
CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO: 
9.1 - Declarada aberta à Sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, iniciando-se em seguida a fase de credenciamento, conforme o Capítulo VI 
deste edital. 
9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação 
verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances 
durante a Sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de 
Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, 
análise de sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica 
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. 
 
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão classificadas pela menor taxa 
percentual, considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as 
previstas no art. 4º, inciso VIII, IX e X.  
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens a seguir: 
9.4.2.1 - Elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
9.4.2.2 - Que apresentarem produto ofertado sem marca, quando for o caso. 
9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à 
classificação das propostas de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem 
dos lances verbais. 
9.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer 
que sejam os preços oferecidos. 
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses 
descritas nos dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 
 
9.5 - DOS LANCES VERBAIS: 
9.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta e, convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, decidindo a ordem dos lance por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
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9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar 
necessário. 
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente 
desistente, às penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XVII do Edital. 
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a 
Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor 
preço. 
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal 
para menor preço. 
9.5.8 - Após a aceitabilidade da proposta será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante vencedora da etapa de lances. 
9.5.9 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto 
no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, conforme o caso, a classificação se fará 
obrigatoriamente por meio de sorteio. 
9.5.10 - O uso de telefone celular durante a sessão de lances será restrito e só poderá ser 
usado com a permissão da Pregoeira. 
 
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá a 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou o 
melhor lance verbal, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 
9.6.2 - Os documentos de habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 
02, não sendo admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro 
documento, nem permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos já entregues. 
9.6.3 - Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no 
Capítulo VIII do Edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de 
validade. 
9.6.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da 
inabilitação/desclassificação, conforme art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. 
 
9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO: 
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e 
posteriormente examinará o seu envelope “Documentos de Habilitação”. 
 9.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será 
declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
9.7.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio 
e representantes credenciados. 
 
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1 - Declarado o vencedor do presente Pregão, qualquer licitante, poderá manifestar, 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas 
razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as 
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contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso ao final 
da Sessão do Pregão importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pela Pregoeira, à vencedora. 
10.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.4 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação via fax-símile e correio eletrônico. 
 
CAPÍTULO XI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital, mediante petição por escrito, protocolada neste órgão. 
11.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitadas 
determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
CAPÍTULO XII - DA ANULAÇÃO DO CERTAME: 
12.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja 
constatada irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por 
conveniência da P.M.A.C., sem que tal ato gere qualquer indenização ao participante. 
 
CAPITULO XII - DO PRAZO E LOCAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  
13.1 - Homologada a licitação, o Adjudicatário será convocado para, no prazo de 
máximo de 05 (cinco) dias assinar o Contrato. 
13.2 - Quando o Adjudicatário se negar a assinar o contrato/executar o objeto deste edital, a 
Pregoeira convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e 
posterior abertura do seu envelope nº 02 (Documentos de Habilitação), sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste pregão. 
13.2.1 - A recusa injustificada do Adjudicatário importará nas penalidades legalmente 
estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
13.3 - Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste edital, exceção feita aos 
licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
13.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela PMAC, não serão 
considerados como inadimplemento contratual. 
 
CAPITULO XIV - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  
14.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados à partir da 
data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei 
Nº 8.666/93 e suas alterações. 
14.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da autoridade 
competente e manifestação da Procuradoria Municipal. 
4.2 - O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de assinatura do contrato. 
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CAPITULO XV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE  
15.1 - As condições de pagamento estão estabelecidas na Cláusula Terceira da Minuta do 
Contrato, Anexo VI do Edital. 
15.2 - A eventual revisão e os reajustes estão estabelecidos na Cláusula Décima Primeira 
da Minuta do Contrato, Anexo VI do Edital.  
 
CAPITULO XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/2002, o licitante ou 
adjudicatário que: 

16.1.1 - Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta; 
16.1.2 - Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
16.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos; 
16.1.4 - Apresentar documento falso; 
16.1.5 - Ensejar o retardamento da licitação; 
16.1.6 - Não mantiver a proposta; 
16.1.7 - Cometer fraude fiscal; ou 
16.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 

16.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 
90 a 97 da Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às 
condições de participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP. 
16.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

16.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em 
que participou o licitante; 
16.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e descredenciamento no Certificado de Registro Cadastral 
do Município de Afonso Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos; 

16.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
16.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da 
disciplina legal o disposto no termo de contrato ou no termo de referência quanto ao 
procedimento e outras condições.  
16.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas na 
Minuta de Contrato ou no Termo de Referência. 
 
CAPITULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 - A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas 
neste instrumento. 
17.2 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o quando 
necessário profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer 
vínculo com quaisquer licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor 
ligados ou não a Administração Municipal. 
17.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
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desclassificação da proponente, ou, caso tenha sido vencedora, a rescisão do contrato ou 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
17.4 - A Pregoeira ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando o prazo 
para atendimento, destinados a esclarecer ou a complementar a instrução de processo, 
vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveriam constar 
originalmente dos envelopes. 
17.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
17.6 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei n° 10.520/02 e 
pela Lei n° 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas 
vigentes. 
17.7 - A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
17.8 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse pública decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovada, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
17.9 - A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com a licitante vencedora a fim 
de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
17.10 - Os envelopes contendo a documentação dos licitantes que não sagraram 
vencedores do certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a 
efetivação da contratação. Após o que, estarão disponíveis aos licitantes para sua retirada 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  Findo este prazo os mesmos serão destruídos. 
17.11 - Não serão levados em consideração pela Pregoeira, tanto na fase de classificação, 
lances e habilitação, como na fase posterior a adjudicação do Contrato, quaisquer consultas, 
pleitos ou reclamações, impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e 
devidamente protocoladas ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão aceitos 
entendimentos verbais entre as partes;  
17.12 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de 
documento, desde que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o 
servidor público possa atestar a autenticidade 
17.13 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
17.14 - A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, 
desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da 
isonomia. 
17.15 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
17.15.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
17.15.2 - Anexo I-A - Relação dos bens a serem leiloados; 
17.15.3 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 
17.15.4 - Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
17.15.5 - Anexo IV - Modelo de Declaração de que atende as exigências habilitatórias; 
17.15.6 - Anexo V - Modelo de Declaração referente a fato superveniente e outras; 
17.15.7 - Anexo VI - Minuta de Contrato. 
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17.16- Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer 
divergências contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 15 de outubro de 2019. 
 
 

Keyla M. Zanetti de Oliveira 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 - OBJETO:  
1.1 - O presente Termo de Referencia tem por objeto a contratação de leiloeiro oficial do 
Estado do Espírito Santo, para alienação de bens móveis, obsoletos, sucateados, 
irrecuperáveis, inservíveis, ociosos e de recuperação antieconômica de propriedade do 
Município de Afonso Cláudio/ES. 
 
2 - JUSTIFICATIVA:  
A presente contratação justifica-se pela necessidade de cumprimento das obrigações legais 
para realização de certame na modalidade Leilão, para a alienação de bens pertencentes ao 
patrimônio do Município de Afonso Cláudio/ES. Bens esses que em virtude do uso 
prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo, passaram a ter rendimento precário e com 
manutenção onerosa, tornando-se inviáveis para o que se destinam, havendo a 
necessidade de aliená-los. Trata-se assim da necessidade contínua da Administração 
Pública de renovar os materiais/objetos que utiliza na prestação dos serviços públicos para 
que seja com qualidade e eficiência. 
 
De todo modo, o art. 22, § 5º, da Lei nº 8.666/93, prevê que o “Leilão é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação 
de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação”.    
 
3 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:  
3.1 - Prestar serviços profissionais especializado de Leiloeiro. 
3.2 - Arrumação, limpeza e identificação dos bens.  
3.3 - Publicação e divulgação do Leilão:  

a) Elaboração da Lista de Ofertas em conjunto com a Comissão de Leilão, 
contendo no mínimo: n.° do lote, descrição, avaliação, local onde se encontra o 
lote, estado de conservação do bem. 
b) Reprodução e distribuição da Lista de Ofertas entre os principais compradores 
e demais interessados, inclusive no dia do Leilão, através de telefone, internet, 
mala direta, bem como afixação da lista de ofertas em lugares públicos do 
Município de Afonso Claudio. 
 c) 03 (três) publicações do resumo do edital em jornal de grande circulação 
estadual, em tamanho visível (aproximadamente 17cm de altura).  
d) 01 (uma) publicação no DIO-ES, com todas as características dos bens a 
serem leiloados.  
e) Sistema de sonorização para o dia do leilão 
f) Sistema de informática com site online 24h. 
g) Relatórios de arrematantes, numeração dos lotes, fechamento, etc. 
h) Cobertura do evento com fotos, filmagens dos lotes.  
i) Confecção de 1.000 (um mil) catálogos com descrição dos lotes.  
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j) Postagem de 500 (quinhentos) impressos.  
3.4 - Acompanhamento e Prestação de Contas: 

 a) Manter equipe para anotação dos arrematantes e entrega dos bens, desde a 
data do leilão até a entrega total dos bens arrematados. 
 b) Apresentar prestação de contas junto a Secretaria de Administração, em 02 
(duas) vias, com o correspondente comprovante de depósito bancário na conta 
corrente da Prefeitura do montante arrecadado no leilão, já deduzida à comissão 
do leiloeiro, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do término do leilão, 
devendo conter: identificação dos lotes vendidos, nome completo dos 
arrematantes, endereço e telefone dos arrematantes, valores arrematados 
(unitário e total) e relação dos bens arrematados. 

 3.5 - Recebimentos dos recursos: o contratado deverá responsabilizar-se pela abertura de 
conta corrente para recebimento dos pagamentos dos arrematantes, e posterior 
transferência dos recursos à conta corrente da Prefeitura.  
3.6 - Não será permitida a liberação de nenhum bem sem que o mesmo esteja devidamente 
liberado pela Prefeitura Municipal de Afonso Claudio.  
 
4 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
4.1 - A prestação de contas será efetuada pelo Leiloeiro junto ao Município de Afonso 
Cláudio/ES no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após a integralização dos 
pagamentos, juntamente com a fatura de leilão, salvo greve bancárias, cheque com 
insuficiência de fundos e compensação de cheque de outras praças, os quais obedecerão 
às normas do Banco Central do Brasil, ficando liberado logo que efetivamente cobrados e os 
valores repassados ao Município de Afonso Cláudio/ES.  
4.2 - Na hipótese do arrematante efetuar pagamento com cheque com insuficiência de 
fundos, o leiloeiro prestará contas dos valores efetivamente recebidos, devolvendo ao 
Contratante os bens, cujos pagamentos não forem honrados. 
4.3 - Concluído o Leilão, por ocasião da prestação de contas, o Leiloeiro juntamente com a 
Secretaria de Municipal de Administração definirá o procedimento a ser adotado com 
relação aos bens não arrematados. 
 
5 - DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA: 
5.1 - A título de comissão do leiloeiro, conforme disposto no Art. 24 do Decreto 21.9811/32, 
será cobrado exclusivamente o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor final de 
arrematação a ser pago diretamente pelo arrematante, contra recebido passado isentando a 
Contratante de qualquer ônus. 
5.2 - Será de 0,00% (zero virgula zero por cento) o percentual de comissão a ser paga pela 
Administração Municipal.  
 
6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  
6.1 - DO CONTRATANTE (MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES): 
6.1.1 - Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, quando devidamente 
identificados nos locais onde estão os bens a serem leiloados, proporcionando todas as 
facilidades para que o Leiloeiro possa desempenhar seus serviços, dentro das normas 
estabelecidas.  
6.1.2 - Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.  
6.1.3 - Apresentar o Edital de Leilão, com as devidas regras concernentes à regular 
execução de cada evento.  
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6.1.4 - Fornecer ao leiloeiro os documentos e informações necessários à adequada 
instrução da sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências.  
6.1.5 - Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados. 
6.1.6 - Estar em dia com a documentação dos bens a serem leiloados, até a data da 
realização do Leilão, procedendo à solicitação de baixa daqueles que por ventura devam ser 
vendidos como sucata.  
6.1.7 - Preencher a documentação de transferência dos veículos, equipamentos e outros no 
nome dos arrematantes que figurarem na Nota de Arrematação expedida pelo Leiloeiro 
Contratado.  
6.1.8 - Entregar os documentos de transferência dos veículos, equipamentos e outros 
devidamente preenchidos e com reconhecimento de firma em cartório, acompanhados de 
cópia autenticadas do CPF, Carteira de Identidade, Comprovante de Residência e Ata de 
Posse do Senhor Prefeito Municipal, aos arrematantes após a entrega total da prestação de 
contas por parte do Leiloeiro contratado.  
 
6.2 - DA CONTRATADA (LEILOEIRO):  
6.2.1 - Realizar o leilão, no dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da 
Prefeitura, dentro das normas do Edital, no local acordado pelas partes, dos bens 
constantes no Edital de Leilão.  
6.2.2 - Prestar adequadamente os serviços contratados. 
6.2.3 - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo 
com o especificado neste Termo de Referência, responsabilizando se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições 
estabelecidas no contrato.  
6.2.4 - Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, 
indenizando a Prefeitura, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por empregados, 
prepostos terceirizados ou mandatários.  
6.2.5 - A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, 
devendo o contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das 
autoridades competentes e das disposições legais vigentes.  
6.2.6 - Fornecer notas de arrematação. 
6.2.7 - Não se pronunciar em nome da Prefeitura em órgãos de imprensa, sobre quaisquer 
assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos e/ou 
expedientes confiados. 
6.2.8 - Executar os serviços observando os procedimentos e orientações estabelecidos pela 
Prefeitura, e em conformidade com a legislação aplicável.  
6.2.9 - Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua 
responsabilidade, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser 
confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste contrato.  
6.2.10 - Fornecer aos seus empregados, prepostos e terceirizados todos os equipamentos, 
recursos materiais e condições necessárias para o desenvolvimento de suas funções, 
exigidos por legislação ou norma de trabalho específica.  
6.2.11 - Dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar na execução dos serviços. 
 6.2.12 - Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, 
ressarcindo a Prefeitura, em até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem sob 
responsabilidade do Leiloeiro.  
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6.2.13 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações 
obriga-se a atender prontamente.  
6.2.14 - Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe 
integralmente os ônus decorrentes, fiscalização essa que se dará independentemente da 
que será exercida pela Prefeitura 
 6.2.15 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante à execução dos 
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato.  
6.2.16 - Fornecer a Prefeitura, relatório sobre o resultado, acompanhado de toda a 
documentação pertinente.  
6.2.17 - Proceder à ampla divulgação do leilão, utilizando anúncios, remessa direta aos 
clientes cadastrados, principalmente, na praça de realização do leilão e região de 
abrangências. 
 6.2.17.1 - Todos os custos com anúncios, reclamos, propaganda e realização dos leilões 
ficará a cargo do leiloeiro contratado, sem direito a qualquer tipo de ressarcimento em caso 
de ausência de arrematação.  
6.2.18 - Destinar e preparar o local para o leilão público, dotando-o de todos os 
equipamentos necessários para a realização do evento, bem como, disponibilizar pessoal 
para atendimento aos compradores, sem qualquer ônus para a Prefeitura. 
6.2.19 - Não utilizar o nome da Prefeitura, ou sua qualidade de contratado desta, em 
quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de visitas, 
anúncios diversos, impressos, etc., com exceção, da divulgação do evento específico.  
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
7.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados à partir da data de 
assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei Nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
7.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da autoridade 
competente e manifestação da Procuradoria Municipal. 
7.2 - O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data 
de assinatura do contrato. 
 
8 - DA CESSÃO: 
8.1 - Fica vedada à cessão total ou parcial dos direitos e obrigações decorrentes do 
presente contrato, sem prévio e expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Afonso 
Claudio. 
 
9 - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 
9.1 - Do presente contrato não decorre vínculo empregatício de qualquer natureza entre a 
Prefeitura e os empregados, prepostos e terceirizados, pertencentes aos quadros do 
Leiloeiro.  
 
10 - NOMEAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DO CONTRATO:  
10.1 - O fiscal do contrato será indicado pelo Secretário Municipal de Administração.  
10.2 - O Gestor do contrato será o Secretário Municipal de Administração . 
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11 - DA PUBLICAÇÃO: 
11.1 - A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.  
11.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Claudio (ES), como competente para dirimir 
quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
11.3 - Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes com o 
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base 
o que dispõem a Lei n. º 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie. 
 
 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: Paulo Henrique Pagotto - 
Secretario Municipal de Administração. 
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ANEXO I-A 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 
 

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
 

Item Nº Patrimônio Descrição Quatindade 

01 7028 APARELHO DE SOM 1 

02 s/n° PEÇA CANON IP 1 

03 
 

CPU 1 

04 
 

CPU BRANCO 1 

05 4598 PROJETOR 1 

06 9233 RECEPTOR TV 1 

07 4414 RECEPTOR TV 1 

08 16153 NOBREAK 1 

09 s/n° FAX 1 

10 6202 - 004599 DVD 1 

11 
 

DVD 1 

12 
 

TECLADOS BRANCO 
ITAUTEC 

10 

13 6386 MULTIFUNCINAL 1 

14 
 

ESTABILIZADOR 2 

15 
 

ESTABILIZADOR BRANCO 1 

16 
 

TELEFONE 2 

17 
 

PLACAS DE GABINETE 14 

18 10167 MIMIOGRAFO 1 

19 7022 MIMIOGRAFO 1 

20 10168 MIMIOGRAFO 1 

21 1048 MIMIOGRAFO 1 

22 1908 MIMIOGRAFO 1 

23 
 

MIMIOGRAFO 1 

24 16187 AR CONDICIONADO 1 

25 
 

VENTILADOR 2 

26 1004749 VENTILADOR 1 

27 4784 VENTILADOR 1 

28 
 

FREEZER 02 PORTAS 1 

29 
 

ARMARIO CAIXA POSTAL 1 

30 
 

MODULO ISOLADOR 2 

31 3341 TELEVISAO 1 

32 6229 ARMÁRIO AÇO 1 

33 5162 ARMÁRIO AÇO 1 
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34 4610 ARMÁRIO AÇO 1 

35 6146 MESA DE PROFESSOR 1 

36 
 

MESA MADEIRA 1 

37 
 

TELEVISAO 1 

38 
 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 
MF 700 

1 

39 3610 TV 1 

40 3590 TV 1 

41 07-831005 TV 1 

42 1969 TV 1 

43 1989 TV 1 

44 10910 TV 1 

45 7446044 TV 1 

46 4601 TV 1 

47 3341 TV SHARP 14'' 1 

48 
 

TV SANYO 20'' 1 

49 15723 MONITOR 1 

50 9538 MONITOR 1 

51 15718 MONITOR 1 

52 6805 MONITOR 1 

53 9539 MONITOR 1 

54 15410 - 009540 MONITOR 1 

55 13719 MONITOR 1 

56 13710 MONITOR 1 

57 13731 MONITOR 1 

58 
 

MONITOR 1 

59 
 

MONITOR 5 

60 12453 IMPRESSORA G 1 

61 3664 IMPRESSORA 1 

62 5171 IMPRESSORA 1 

63 9224 IMPRESSORA 1 

64 
 

IMPRESSORA G 1 

65 17358 IMPRESSORA 1 

66 4803 IMPRESSORA 1 

67 1526 IMPRESSORA 1 

68 17336 IMPRESSORA 1 

69 17325 IMPRESSORA 1 

70 17352 IMPRESSORA 1 

71 17347 IMPRESSORA 1 

72 17353 IMPRESSORA 1 
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73 16133 IMPRESSORA 1 

74 4561 IMPRESSORA 1 

75 3771 
MAQUINA DE LAVAR 

COLORMAQ 
1 

76 10357 MAQUINA DE LAVAR CONSUL 1 

77 9253 
MAQUINA DE LAVAR 

ELETROLUX 
1 

78 
 

REFRIGERADOR CONSUL 
280L 

1 

79 
 

FREEZER CONSUL 280L 1 

80 
 

APARELHO DE SOM VICINI 1 

81 4617 
APARELHO DE SOM LENOXX 

SOUD 
1 

82 
 

LIQUIDIFICADOR BLACK 1 

83 
 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
FAK 

1 

84 4924 APARELHO AM VOX 1 

85 4886 APARELHO DVD VICINI 1 

86 4868 APARELHO DVD VICINI 1 

87 7622 FICHARIO PEQUENO 1 

88 7621 FICHARIO PEQUENO 1 

89 
 

ROUPEIRO DE AÇO 1 

90 
 

PRATELEIRA DE AÇO COM 06 
REPARTIÇÕES 

1 

91 5089 FOGÃO INDUSTRIAL 1 

92 
 

CADEIRAS COM MESAS 
ACOPLADAS AZUIS 

40 

93 11528 MESAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

94 11536 MESAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

95 10918 MESAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

96 10926 MESAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

97 10925 MESAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

98 10915 MESAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1 
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99 10919 MESAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

100 10909 MESAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

101 
 

CADEIRAS INFANTIS 16 

102 4056 CADEIRAS INFANTIS 1 

103 11505 CADEIRAS INFANTIS 1 

104 7746 CADEIRAS INFANTIS 1 

105 6032 CADEIRAS INFANTIS 1 

106 5975 CADEIRAS INFANTIS 1 

107 6302 CADEIRAS INFANTIS 1 

108 6053 CADEIRAS INFANTIS 1 

109 7445 CADEIRAS INFANTIS 1 

110 5988 CADEIRAS INFANTIS 1 

111 5881 CADEIRAS INFANTIS 1 

112 6031 CADEIRAS INFANTIS 1 

113 6045 CADEIRAS INFANTIS 1 

114 5978 CADEIRAS INFANTIS 1 

115 5997 CADEIRAS INFANTIS 1 

116 11837 CADEIRAS INFANTIS 1 

117 3336 CADEIRAS INFANTIS 1 

118 5887 CADEIRAS INFANTIS 1 

119 5897 CADEIRAS INFANTIS 1 

120 
 

CADEIRAS ACOCHOADAS 4 

121 
 

CADEIRAS MAIORES 
BRANCAS E VERDES 

19 

122 16868 CADEIRAS 1 

123 16273 CADEIRAS 1 

124 16867 CADEIRAS 1 

125 17061 CADEIRAS 1 

126 16833 CADEIRAS 1 

127 11828 CADEIRAS 1 

128 8365 CADEIRAS 1 

129 8359 CADEIRAS 1 

130 8358 CADEIRAS 1 

131 11810 CADEIRAS 1 

132 8356 CADEIRAS 1 

133 71123328 CADEIRAS 1 

134 11797 CADEIRAS 1 

135 11802 CADEIRAS 1 
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136 8368 CADEIRAS 1 

137 11808 CADEIRAS 1 

138 11809 CADEIRAS 1 

139 11800 CADEIRAS 1 

140 7816960 CADEIRAS 1 

141 8366 CADEIRAS 1 

142 11801 CADEIRAS 1 

143 15202 CADEIRAS 1 

144 71073797 CADEIRAS 1 

145 7820990 CADEIRAS 1 

146 6270 CADEIRAS 1 

147 6276 CADEIRAS 1 

148 16755 CADEIRAS 1 

149 71073382 CADEIRAS 1 

150 8446 CADEIRAS 1 

151 10820 CADEIRAS 1 

152 7820909 CADEIRAS 1 

153 71073786 CADEIRAS 1 

154 7605928 CADEIRAS 1 

155 16792 CADEIRAS 1 

156 71073792 CADEIRAS 1 

157 16883 CADEIRAS 1 

158 16269 CADEIRAS 1 

159 7905 CADEIRAS 1 

160 12529 CADEIRAS 1 

161 1334 CADEIRAS 1 

162 16257 CADEIRAS 1 

163 71073784 CADEIRAS 1 

164 12305 CADEIRAS 1 

165 16874 CADEIRAS 1 

166 
 

MESA DE MADEIRA 2 

167 10800 ARMARIO DE METAL 1 

168 107 
MESA DE MADEIRA 

PEQUENA 
1 

169 109 MESA GRANDE DE MADEIRA 1 

170 110 CADEIRA 1 

171 122 FOGAO INDUSTRIAL 1 

172 
 

CAIXA DE SOM DE 
COMPUTADOR 

2 
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173 
 

TELEFONE 1 

174 
 

CALCULADORA 2 

175 
 

CONTROLE REMOTO 1 

176 
 

HD 1 

177 
 

CABO USB 1 

178 
 

SUPORTE DE GELADEIRA 1 

179 
 

COPO DE LIQUIDIFICADOR 1 

180 
 

CARREGADOR 1 

181 
 

CARTUCHOS DE 
IMPRESSORA 

1 

182 
 

ROTEADOR 1 

183 
 

CABO DE COMPUTADOR 1 

184 
 

BULE (ALÇA QUEBRADA) 1 

185 
 

GRADE DE GELADEIRA 1 

186 
 

TECLADO DE COMPUTADOR 2 

187 
 

ESTABILIZADORES 2 

188 
 

GELADEIRA SEM MOTOR 1 

189 5445 
IMPRESSORA HP DESKJET D 

4260 
1 

190 
 

ESTABILIZADOR 1 

191 
 

ESTABILIZADOR 1 

192 
 

TELEFONE S/ FIO C/ BASE 1 

193 
 

MAQUINA DE LAVAR ROUPA 
13 KG 

1 

194 
 

CABECEIRA DE CAMA 8 

195 6572 TV 20 POLEGADA 1 

196 4985 CADEIRA ESTOFADO 1 

197 4989 IMPRESSORA 1 

198 17842 ESTABILIZADOR 1 

199 4923 ESTABILIZADOR 1 

200 62000624(FIA) ESTABILIZADOR 1 

201 17844 ESTABILIZADOR 1 

202 6690 ESTABILIZADOR 1 

203 20352 NOBREAK 1 

204 4940 MAQUINA FOTOGRAFICA 1 

205 
 

TELEFONE MOVEL 1 

206 
 

TECLADOS DE 
COMPUTADORES 

1 

207 
 

VENTILADORES DE TETO 7 

208 
 

TECLADO DE COMPUTADOR 1 
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209 
 

MOTOR DE LIQUIDIFICADOR 1 

210 
 

CAIXA DE SOM PARA 
COMPUTADOR 

4 

211 19964 ESTABILIZADOR 1 

212 20751 ESTABILIZADOR 1 

213 5468 ESTABILIZADOR 1 

214 501000003 ESTABILIZADOR 1 

 
 

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS 

ITEM VEICULO ANO PLACA CHASSI 

1 CITY CLASS 70 C16  - ONIBUS 2011/2011 MSN 2937 93ZL68B1B8428862 

2 FIAT LINEA HLX 1.9 16V FLEX 2010/2010 MTE1398 9BD110586A1525663 

3 FIAT / UNO MILLE FIRE FLEX 2008/2008 MSD2972 9BD15822786160902 

4 FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2006/2006 MPX771 9BD15822764866578 

5 
CATERPILLAR/MOTONIVELADORA 

120-G 1994 
PATRIMONIO  N ° 

521 SERIE N° 4HDO2371 

6 FIAT/UNO 1.0 2007/2008 MQW 5954 9BD15822786043359 

7 FIAT /UNO 1.0 2008/2008 MSD2974 9BD15822786160898 

8 FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 2011/2011 MTV9312 93W245L34B2074387 

9 
FIAT DOBLO PFISTER 

AMBULANCIA 2009/2009 MSV2842 9BD22315592016895 

10 MARCOPOLO VOLARE V 6 2009/2010 MSH4939 93PB38D2MAC030862 

11 FIAT / PALIO ATTRACTIV 1.4 2010/2011 MTZ8586 9BD17170MB5751431 

12 
FIAT DOBLO PFISTER 

AMBULANCIA 2011/2012 MTZ8606 9BD223156C2022277 

13 FORD/ FIESTA RET 
 

MSN 2935 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
  

(MODELO) 
 

NOME DO LEILOEIRO:                                        CPF:                                      RG: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL: 
ENDEREÇO:                  CEP:                                      TEL:                                E-MAIL: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
 

UNID. 
 

QUANT 
PERCENTUAL 

PROPOSTO (TAXA 
ADMINISTRATIVA) 

01 

CONTRATACAO DE LEILOEIRO 
OFICIAL: 
3 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:  

3.1 - Prestar serviços profissionais 
especializado de Leiloeiro. 
3.2 - Arrumação, limpeza e 
identificação dos bens.  
3.3 - Publicação e divulgação do 
Leilão:  
a) Elaboração da Lista de Ofertas em 
conjunto com a Comissão de Leilão, 
contendo no mínimo: n.° do lote, 
descrição, avaliação, local onde se 
encontra o lote, estado de conservação 
do bem. 
b) Reprodução e distribuição da Lista 
de Ofertas entre os principais 
compradores e demais interessados, 
inclusive no dia do Leilão, através de 
telefone, internet, mala direta, bem 
como afixação da lista de ofertas em 
lugares públicos do Município de 
Afonso Claudio. 
 c) 03 (três) publicações do resumo do 
edital em jornal de grande circulação 
estadual, em tamanho visível 
(aproximadamente 17cm de altura).  
d) 01 (uma) publicação no DIO-ES, 
com todas as características dos bens 
a serem leiloados.  
e) Sistema de sonorização para o dia 
do leilão 
f) Sistema de informática com site 
online 24h. 
g) Relatórios de arrematantes, 
numeração dos lotes, fechamento, etc. 
h) Cobertura do evento com fotos, 
filmagens dos lotes.  
i) Confecção de 1.000 (um mil) 
catálogos com descrição dos lotes.  
j) Postagem de 500 (quinhentos) 
impressos.  

Serviço 01 

0,00% (zero vígula zero 
por cento) 

- O Leiloeiro Oficial será 
remunerado pelos 
arrematantes no percentual 
de 5% (cinco por cento) 
auferida dos arrematantes de 
todos os bens leiloados. 
- Nenhum valor será devido 

pelo Município ao leiloeiro 
pelos serviços prestados. 
- Em hipótese nenhuma será 

o Município responsável pela 
cobrança da comissão devida 
pelos arrematantes, nem 
pelos gastos que o leiloeiro 
tiver de despender para 
recebê-la. 
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3.4 - Acompanhamento e Prestação de 
Contas: 
 a) Manter equipe para anotação dos 
arrematantes e entrega dos bens, 
desde a data do leilão até a entrega 
total dos bens arrematados. 
 b) Apresentar prestação de contas 
junto a Secretaria de Administração, 
em 02 (duas) vias, com o 
correspondente comprovante de 
depósito bancário na conta corrente da 
Prefeitura do montante arrecadado no 
leilão, já deduzida à comissão do 
leiloeiro, no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos a contar do término do leilão, 
devendo conter: identificação dos lotes 
vendidos, nome completo dos 
arrematantes, endereço e telefone dos 
arrematantes, valores arrematados 
(unitário e total) e relação dos bens 
arrematados. 
 3.5 - Recebimentos dos recursos: o 
contratado deverá responsabilizar-se 
pela abertura de conta corrente para 
recebimento dos pagamentos dos 
arrematantes, e posterior transferência 
dos recursos à conta corrente da 
Prefeitura.  
3.6 - Não será permitida a liberação de 
nenhum bem sem que o mesmo esteja 
devidamente liberado pela Prefeitura 
Municipal de Afonso Claudio.  

Obs: Considerando a Taxa Administrativa de 0,00% (zero vírgula zero por cento), o Contratado - 
Leiloeiro será remunerado diretamente pelos arrematantes do leilão, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor da arrematação, conforme disposto no parágrafo único do artigo 24 do Decreto 

21.981/32, não cabendo qualquer ônus e nem responsabilidade pelo recebimento ao Contratante. 

 
 A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar data de abertura do certame 

licitatório; 

 
 Declaro que estou apto a realizar os serviços, objeto da licitação, logo após a assinatura do 

instrumento contratual; 
  

 Declaro ter ciência de que o percentual a ser repassado para o Leiloeiro vencedor é de inteira 
responsabilidade do arrematante-comprador, sendo pago diretamente ao mesmo, sem qualquer 
interferência ou ônus para o Município de Afonso Cláudio/ES.  

 
 Declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 10520/02, 

subsidiariamente, da Lei 8.666/93 e as cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Pregão 
Nº 049/2019 e Anexo.. 

 

Itaguaçu-ES, ____de _________________de 2019. 
 

_________________________________________________ 
Assinatura Identificável 

(Nome do Leiloeiro) 
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ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 
 

CREDENCIAMENTO 
 

(modelo - utilizar, se possível, papel timbrado do licitante) 
 

 
 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
 
 
Eu _________________________, Leiloeiro Público Oficial, portador do CPF nº ________ e 
RG nº ________  (apresentar cópia) inscrito na Junta Comercial sob o nº _______________ 
venho pelo presente, informar a V.Sa, que o(a) Sr.(a) _________________________, 
portador(a) do CPF ________ Nº e RG ________ nº (apresentar cópia) é pessoa autorizada 
a representar em todos os atos o leiloeiro acima citado durante a realização do Pregão em 
epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, 
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
 

________________________________________ 
Assinatura Identificável 

(Nome do Leiloeiro) 
(com firma reconhecida em Cartório) 

 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento 
. 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 

(modelo - utilizar, se possível, papel timbrado do licitante) 
 
 
 
 
Eu _________________________, Leiloeiro Público Oficial, portador do CPF nº _________ 
inscrito na Junta Comercial sob o nº _______________ DECLARO, sob as penas da lei, 
principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaço plenamente todas as 
exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 
4º, VII da Lei nº 10.520/02. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura Identificável 

(Nome do Leiloeiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento. 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E OUTRAS 
 

(modelo - utilizar, se possível, papel timbrado do licitante) 
 
 
 
1 - Declaro, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo à minha 
habilitação no Pregão Presencial nº 047/2019; 
 
2 - Declaro, sob pena de desclassificação, que aceito todas as exigências do presente 
Pregão, bem como me submeto a todas as disposições contidas nas leis 8666/93, 123/06, 
10520/02 e suas alterações; 
 
3 - Declaro, sob as penas da Lei, que atendo ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal. 
 
Por ser verdade, firmo a presente para que surta os devidos efeitos legais. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura Identificável 

(Nome do Leiloeiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação (nº 02). 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE AFONSO 
CLÁUDIO/ES e o SR.(a) _________________. 

 
 
PREÂMBULO: 
o Município de Afonso Cláudio/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, 
Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Edélio 
Francisco Guedes, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 364.080.007/97 e 
RG nº 162.355-ES, residente e domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 176, 2º andar, 
Centro, Afonso Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, o Leiloeiro Público Oficial, Sr.(a) ____________, portador(a) do CPF nº ______ e RG 
nº ______, inscrito(a) na Junta Comercial sob o nº______,  _____________ (nacionalidade, 
estado civil), residente e domiciliado ____________(endereço completo), denominado(a) 
CONTRATADO(A), ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de acordo com 
o Edital de Pregão Presencial Nº 049/2019, nos autos do Processo Nº 009809/2019, 
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a 
proposta apresentada pela Contratada, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 
condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que se regerá 
pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de Leiloeiro Oficial, 
no regular exercício de sua profissão, para organização e execução do leilão de bens 
móveis inservíveis de propriedade do Município de Afonso Claúdio/ES, conforme 
cláusulas que seguem abaixo e demais especificações descritas no Termo de 
Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento, 
independente de transcrição. 
 
1.2 - Das especificações básicas do serviço:  
1.2.1 - Prestar serviços profissionais especializado de Leiloeiro. 
1.2.2 - Arrumação, limpeza e identificação dos bens.  
1.2.3 - Publicação e divulgação do Leilão:  

a) Elaboração da Lista de Ofertas em conjunto com a Comissão de Leilão, 
contendo no mínimo: n.° do lote, descrição, avaliação, local onde se encontra o 
lote, estado de conservação do bem. 
b) Reprodução e distribuição da Lista de Ofertas entre os principais compradores 
e demais interessados, inclusive no dia do Leilão, através de telefone, internet, 
mala direta, bem como afixação da lista de ofertas em lugares públicos do 
Município de Afonso Claudio. 
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 c) 03 (três) publicações do resumo do edital em jornal de grande circulação 
estadual, em tamanho visível (aproximadamente 17cm de altura).  
d) 01 (uma) publicação no DIO-ES, com todas as características dos bens a 
serem leiloados.  
e) Sistema de sonorização para o dia do leilão 
f) Sistema de informática com site online 24h. 
g) Relatórios de arrematantes, numeração dos lotes, fechamento, etc. 
h) Cobertura do evento com fotos, filmagens dos lotes.  
i) Confecção de 1.000 (um mil) catálogos com descrição dos lotes.  
j) Postagem de 500 (quinhentos) impressos.  

1.2.4 - Acompanhamento e Prestação de Contas: 
 a) Manter equipe para anotação dos arrematantes e entrega dos bens, desde a 
data do leilão até a entrega total dos bens arrematados. 
 b) Apresentar prestação de contas junto a Secretaria de Administração, em 02 
(duas) vias, com o correspondente comprovante de depósito bancário na conta 
corrente da Prefeitura do montante arrecadado no leilão, já deduzida à comissão 
do leiloeiro, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do término do leilão, 
devendo conter: identificação dos lotes vendidos, nome completo dos 
arrematantes, endereço e telefone dos arrematantes, valores arrematados 
(unitário e total) e relação dos bens arrematados. 

1.2.5 - Recebimentos dos recursos: o contratado deverá responsabilizar-se pela abertura de 
conta corrente para recebimento dos pagamentos dos arrematantes, e posterior 
transferência dos recursos à conta corrente da Prefeitura.  
1.2.6 - Não será permitida a liberação de nenhum bem sem que o mesmo esteja 
devidamente liberado pela Prefeitura Municipal de Afonso Claudio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 
2.1  A Taxa de Administração devida pelo Município ao Leiloeiro é de 0,00% (zero vírgula 
zero por cento), assim, o presente contrato não gera custos ao Contratante - Município de 
Afonso Cláudio/ES.  
2.1.1 - Considerando a Taxa Administrativa de 0,00% (zero vírgula zero por cento), o 
Contratado - Leiloeiro será remunerado diretamente pelos arrematantes do leilão, no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, conforme disposto no 
parágrafo único do artigo 24 do Decreto 21.981/32, não cabendo qualquer ônus e nem 
responsabilidade pelo recebimento ao Contratante. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1 - Cabe ao arrematante o pagamento integral do percentual de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da arrematação, diretamente ao leiloeiro, no ato, a vista. 
3.1.1 - O Contratado será responsável por cobrar dos arrematantes, ao final do Leilão, o 
valor percentual devido, conforme estabelecido na Claúsula 2.1.1. 
3.1.2 - Em hipótese nenhuma será o Contratante responsável pela cobrança da comissão 
devida pelos arrematantes, nem pelos gastos que o leiloeiro tiver de despender para recebê-
la.   
3.2 - O valor do lance deverá ser integralmente pago no ato, a vista, ao Contratado, por 
meio de cheque nominal em favor do Contratante - Município de Afonso Cláudio/ES, que 
deverá ser depositado na conta leilão indicada pelo mesmo.  
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CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
4.1 - A prestação de contas será efetuada pelo Leiloeiro junto ao Município de Afonso 
Cláudio/ES no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após a integralização dos 
pagamentos, juntamente com a fatura de leilão, salvo greve bancárias, cheque com 
insuficiência de fundos e compensação de cheque de outras praças, os quais obedecerão 
às normas do Banco Central do Brasil, ficando liberado logo que efetivamente cobrados e os 
valores repassados ao Município de Afonso Cláudio/ES.  
4.2 - Na hipótese do arrematante efetuar pagamento com cheque com insuficiência de 
fundos, o leiloeiro prestará contas dos valores efetivamente recebidos, devolvendo ao 
Contratante os bens, cujos pagamentos não forem honrados. 
4.3 - Concluído o Leilão, por ocasião da prestação de contas, o Leiloeiro juntamente com a 
Secretaria de Municipal de Administração definirá o procedimento a ser adotado com 
relação aos bens não arrematados. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
5.1 - Os recursos necessários aos pagamentos dos encargos resultantes deste Contrato 
correrão à conta, exclusivamente do(s) arrematante(s) do leilão, confome estabelecido na 
Cláusula Segunda. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
6.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados à partir da data de 
assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei Nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
6.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da autoridade 
competente e manifestação da Procuradoria Municipal. 
6.2 - O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data 
de assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
7.1 - Compete ao CONTRATADO: 
7.1.1 - Realizar o leilão, no dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da 
Prefeitura, dentro das normas do Edital, no local acordado pelas partes, dos bens 
constantes no Edital de Leilão.  
7.1.2 - Prestar adequadamente os serviços contratados. 
7.1.3 - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo 
com o especificado neste Termo de Referência, responsabilizando se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições 
estabelecidas no contrato.  
7.1.4 - Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, 
indenizando a Prefeitura, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por empregados, 
prepostos terceirizados ou mandatários.  
7.1.5 - A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, 
devendo o contratado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das 
autoridades competentes e das disposições legais vigentes.  
7.1.6 - Fornecer notas de arrematação. 
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7.1.7 - Não se pronunciar em nome da Prefeitura em órgãos de imprensa, sobre quaisquer 
assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos e/ou 
expedientes confiados. 
7.1.8 - Executar os serviços observando os procedimentos e orientações estabelecidos pela 
Prefeitura, e em conformidade com a legislação aplicável.  
7.1.9 - Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua 
responsabilidade, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser 
confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste contrato.  
7.1.10 - Fornecer aos seus empregados, prepostos e terceirizados todos os equipamentos, 
recursos materiais e condições necessárias para o desenvolvimento de suas funções, 
exigidos por legislação ou norma de trabalho específica.  
7.1.11 - Dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar na execução dos serviços. 
7.1.12 - Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, 
ressarcindo a Prefeitura, em até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem sob 
responsabilidade do Leiloeiro.  
7.1.13 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações 
obriga-se a atender prontamente.  
7.1.14 - Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe 
integralmente os ônus decorrentes, fiscalização essa que se dará independentemente da 
que será exercida pela Prefeitura 
7.1.15 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante à execução dos 
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato.  
7.1.16 - Fornecer a Prefeitura, relatório sobre o resultado, acompanhado de toda a 
documentação pertinente.  
7.1.17 - Proceder à ampla divulgação do leilão, utilizando anúncios, remessa direta aos 
clientes cadastrados, principalmente, na praça de realização do leilão e região de 
abrangências. 
7.1.17.1 - Todos os custos com anúncios, reclamos, propaganda e realização dos leilões 
ficará a cargo do leiloeiro contratado, sem direito a qualquer tipo de ressarcimento em caso 
de ausência de arrematação.  
7.1.18 - Destinar e preparar o local para o leilão público, dotando-o de todos os 
equipamentos necessários para a realização do evento, bem como, disponibilizar pessoal 
para atendimento aos compradores, sem qualquer ônus para a Prefeitura. 
7.1.19 - Não utilizar o nome da Prefeitura, ou sua qualidade de contratado desta, em 
quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de visitas, 
anúncios diversos, impressos, etc., com exceção, da divulgação do evento específico.  
 
7.2 - Compete ao CONTRATANTE:  
7.2.1 - Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, quando devidamente 
identificados nos locais onde estão os bens a serem leiloados, proporcionando todas as 
facilidades para que o Leiloeiro possa desempenhar seus serviços, dentro das normas 
estabelecidas.  
7.2.2 - Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.  
7.2.3 - Apresentar o Edital de Leilão, com as devidas regras concernentes à regular 
execução de cada evento.  
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7.2.4 - Fornecer ao leiloeiro os documentos e informações necessários à adequada 
instrução da sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências.  
7.2.5 - Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados. 
7.2.6 - Estar em dia com a documentação dos bens a serem leiloados, até a data da 
realização do Leilão, procedendo à solicitação de baixa daqueles que por ventura devam ser 
vendidos como sucata.  
7.2.7 - Preencher a documentação de transferência dos veículos, equipamentos e outros no 
nome dos arrematantes que figurarem na Nota de Arrematação expedida pelo Leiloeiro 
Contratado.  
7.2.8 - Entregar os documentos de transferência dos veículos, equipamentos e outros 
devidamente preenchidos e com reconhecimento de firma em cartório, acompanhados de 
cópia autenticadas do CPF, Carteira de Identidade, Comprovante de Residência e Ata de 
Posse do Senhor Prefeito Municipal, aos arrematantes após a entrega total da prestação de 
contas por parte do Leiloeiro contratado.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: 
8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

8.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de 
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo 
reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 
8.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma 
de execução dos serviços; 
8.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de 
licitação e na Lei 8.666/93. 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções 
ao licitante contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por 
cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 
Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente 
nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea "c". 
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8.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são 
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 
compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 
regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá 
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como 
infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o 
prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser 
observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas 
no curso da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 
apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e 
adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante 
que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à 
análise da Procuradoria Municipal. 

8.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao 
licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
8.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 
também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser 
descontados da garantia prestada pela contratada. 
8.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
8.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos 
lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de 
imediata apuração observando-se o devido processo legal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor formalmente 
designado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, 
competindo-lhe atestar a realização do serviço, observando as disposições deste Contrato, 
sem o que não será permitido qualquer pagamento.  
9.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 
verificar a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
9.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
9.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial 
quanto à qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições 
avençadas. 
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9.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização 
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas no referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
9.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em 
nenhuma hipótese, as responsabilidades do Contratado em eventual falta que venha a 
cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO VÍNCULO: 
10.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante 
nenhum encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas 
estabelecidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO DO 
CONTRATO: 
11.1 - Os preços ajustados para a execução dos serviços objeto deste Contrato são fixos e 
irreajustáveis para o período de 12 (doze) meses, podendo, no entanto, ser repactuados, 
desde que seja observado o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, contados da data 
Contratadaou da data da última repactuação eventualmente havida, mediante a 
demonstração analítica do aumento ou da diminuição dos custos da prestação dos serviços, 
de acordo com Planilha de Custos e Formação de Preços atualizada, a ser fornecida pela 
Contratada,devidamente instruída com os documentos comprobatórios do aumento ou da 
diminuição dos custos da execução dos serviços. 
11.2 - O contrato também poderá sofrer reequilíbrio, nos casos elencados no art.65 da Lei nº 
8.666/93, a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 
12.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos 
artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS: 
13.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após 
manifestação formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
14.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços 
objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
15.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 
16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente contratação. 
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ______________ de 2019. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
EDÉLIO FRANCISCO GUEDES - PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

_________________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
 
01)___________________________                  02)___________________________ 


