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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

PROCESSO Nº 014314/2021 
 
 

PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
constituída através da Portaria Nº 206/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO PARA A ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS INSERVÍVEIS, conforme Processo Administrativo Nº 014314/2021, devidamente aprovado 
pela Autoridade Competente. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem serão regidos pela Lei Federal N 8.666/93, Lei Municipal 
Nº 2.272/18, bem como, pelas demais normas pertinentes à matéria e pelas disposições gerais e 
especiais fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  
1.1 - O presente Edital de Credenciamento poderá ser obtido no site oficial do Município de Afonso 
Cláudio/ES - www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação ou diretamente no Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES.  
1.2 - A documentação relacionada no Item 8 deste Edital, para fins de Credenciamento, deverá ser 
entregue pelos interessados, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, à Praça da 
Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, de 2ª à 6ª feira, até às 08h30min do dia  
22/02/2022 (**documentos protocolados após a esta data e horário não serão recebidos/aceitos 
pela Comissão de Licitação ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros), 
acondicionada em envelope opaco, indevassável, rubricado, contendo na parte externa os seguintes 
dizeres:  
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REFERENTE CREENCIAMENTO Nº 01/2022 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE - E-MAIL E TELEFONE DE CONTATO 
 

1.3 - A Sessão Pública para a abertura dos envelopes de habilitação fica designada para as 09:00 
horas do dia 22/02/2022, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, 
nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES. Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de Licitação do 
Órgão Promotor do Credenciamento, formalmente designada pela Autoridade competente, através 
da Portaria Nº 206/2021. 
 
2 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  
2.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes data fixada  para a abertura dos envelopes de habilitação, qualquer 
interessado poderá solicitar esclarecimentos relativos ao Credenciamento e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, através do endereço 
eletrônico licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br ou pelos telefones (27) 3735-4005.  

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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2.2 - Nos termos do art. 41 da Lei Federal Nº. 8.666/93, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação. 
2.2.1 - A impugnação ao edital deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, 
devidamente assinada por representante legal com poderes para tanto.  
2.2.2 - A impugnação deverá ser direcionada à Comissão Permanete de Licitação, feita de forma 
motivada, mediante petição, contendo a identificação do proponente, endereço e telefone, bem como 
deverá estar acompanhada do documento que comprove a aptidão do signatário para a representação 
da pessoa física ou jurídica. 
2.2.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Credenciamento o interessado que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
2.2.4 - O Município de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos ou 
impugnações protocolizadas fora do prazo e em local diverso do mencionado no Edital. 
 
3 - DO OBJETO:  
3.1 - Constitui objeto deste Edital o CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO, PARA ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, 
conforme especificações/características definidas no Anexo I deste Edital. 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO E DA VIGÊNCIA:  
4.1 - Diante da não incidência de pagamento relativo à comissão por parte da Administração - ou seja, 
não há despesa para a Administração Pública no tocante à atividade desempenhada pelo Leiloeiro 
(impossibilitando a definição de critério de julgamento da melhor proposta na licitação) - extrai-se ser 
inviável a realização de procedimento licitatório para a seleção de leiloeiro, o que torna juridicamente 
possível a contratação por meio do Credenciamento, cujo fundamento legal repousa no art. 25, caput, 
da Lei nº 8.666/93. Neste caso a Administração dispõe-se a contratar todos os que tiverem interesse 
e que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não havendo, portanto, competição excludente 
entre os interessados. Aplica-se a objetos em que as diferenças personalizadas (empresas ou 
profissionais) têm pouca relevância para o interesse público, dado o nível técnico da atividade, já 
regulamentada ou de fácil verificação, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros oficiais. Todos os 
interessados credenciados poderão ser contratados nas condições estabelecidas, o que inviabiliza a 
competição. 
4.2 - Os interessados no Credenciamento, para participação, deverão entregar os documentos 
relacionados neste Edital até ás 08h30min do dia 22/02/2022, após o que, não será admitido novos 
interessados/participantes.  
4.3 - O Credenciamento terá validade por 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação do seu 
resultado definitivo na Imprensa Oficial, podendo o Município de Afonso Cláudio/ES, dentro desse 
prazo, realizar tantos leilões quanto forem necessários para atender suas necessidades de alienação 
de bens móveis inservíveis. 
4.3.1 - O prazo de vigência do credenciamento poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, 
limitada a 60 (sessenta) meses. 
 
5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1 - Dispensável 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 
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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. 
 
6 - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
6.1 - Pela prestação dos serviços, o Leiloeiro receberá o percentual de 5,00% (cinco por cento) sobre o 
valor de venda de bens móveis inservíveis e outros efeitos arrematados, a ser pago diretamente pelo 
arrematante do bem, conforme previsto no parágrafo único do artigo 24 do Decreto 21.981/32 
6.1.1 -  O Município de Afonso Cláudio/ES ficará isento de qualquer pagamento, ao leiloeiro e/ou a 
terceiros, não havendo custos para a Administração. 
 
7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
7.1 - Somente poderão participar da presente licitação, Leiloeiros devidamente inscritos/registrados 
na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, de acordo com o Art. 24 da Instrução 
Normativa do Departamento de Registro Empresarial N.º 17/2013, de 05/12/2013 (IN DREI Nº 
17/2013), e que atendam a todas as condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 
7.1.1 - Não será admitido o credenciamento individual de preposto, sendo que este somente poderá 
representar o Leiloeiro Oficial devidamente credenciado em seus impedimentos legais 
comprovados, respeitado o disposto no art. 31 da IN DREI Nº 17/2013. 
7.2 - Não poderão participar da Licitação, Leiloeiros: 

a) 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 o Município de Afonso Cláudio/ES; 
b) 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. 

7.3 - A participação no certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
8 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO: 
8.1 - Para o Credenciamento, os Leiloeiros interessados, deverão apresentar/comprovar, até a data 
limite estabelecida no Item 1.2 deste Edital, sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Econômico-
Financeira e Técnica, conforme abaixo relacionado: 

 
8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Cópia da Cédula de Identidade (RG ou Habilitação ou Passaporte ou Carteira Profissional); 
b) Certificado de Habilitação ou Certidão da Matrícula na Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo - JUCEES, emitida em data posterior a publicação do Edital de Credenciamento, 
comprovando o registro naquela junta como Leiloeiro Oficial, bem como sua regularidade para 
o exercício da serventia, na forma das disposições do Decreto Nº 21.981/32; 
c) Certidão emitida pelos Cartórios de Distribuição do domicílio do Leiloeiro referentes à área 
Cível e Criminal.; 
d) Certidão emitida pelos Cartórios de Distribuição do domicílio do Leiloeiro referentes à área 
de Execuções Fiscais; 
e) Certidão emitida pelos Cartórios de Distribuição do domicílio do Leiloeiro referentes à 
existência de processos na Justiça Federal; 
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8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Cópia de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal, referente aos Tributos Federais, à 
Dívida Ativa da União e às Contribuições Sociais e Previdenciárias - INSS (Certidão 
Conjunta/Unificada); 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (referente ao domicílio do interessado e a 
do Estado do Espírito Santo, quando o domicílio não for deste Estado); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal referente ao domicílio do 
interessado; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
8.1.3.1 - Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza de Execuções Fiscais. 

 
8.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
8.1.4.1 - 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. 
8.1.4.2 - Termo de Compromisso, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital. 
8.4.4.3 - Declaração de Infraestrutura, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, 
expedida pelo proponente, de que possui condições de oferecer, no mínimo, instalações 
próprias ou de terceiros que possuam toda a infraestrutura necessária para realização do 
Leilão, tais como: local, equipamentos de informática, sons, projetor, internet e outros. 
 
8.1.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
8.1.5.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, conforme 
modelo constante no Anexo V deste Edital; 
8.1.5.2 - Declaração de que não possui em seu quadro de empregados menor de 18 anos em 
atividade noturna, perigosa ou insalubre, conforme modelo constante no Anexo VI deste 
Edital; 
 

8.2 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.2.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou por servidor público municipal. 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. 
8.2.2 - 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. 
8.2.3 - A fim de facilitar o exame da documentação, os documentos deverão ser entregues na ordem 
em que estão listados neste Edital. 
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9 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA:  
9.1 - Na data, hora e local designados nas disposições preliminares (Item 1.3) deste instrumento 
convocatório, será aberta a sessão de processamento do Credenciamento, iniciando-se com a 
identificação dos interessados que estiverem presentes. 
9.2 - Para a representação legal, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Leiloeiro Oficial: o qual deverá estar munido de documento oficial de identificação que 
contenha foto. 
b) Procurador: o qual deverá estar munido de documento oficial de identificação que contenha 
foto, Certidão de Matrícula do leiloeiro oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo e procuração por instrumento público ou particular com reconhecimento de 
firma do outorgante, da qual constem poderes específicos para interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a sessão do Credenciamento. 

9.3 - O presente Credenciamento será processado e julgado com observância dos seguintes 
procedimentos: 

I - Abertura da Sessão pela Comissão Permanente de Licitação, no dia, horário e local 
estabelecidos no preâmbulo deste edital, sempre em ato público;  
II - Recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação”;  
III - Identificação dos representantes legais, mediante apresentação dos documentos de 
representação;  
IV - Abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação”;  
V - Análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas neste 
Edital, procedendo-se à habilitação e/ou à inabilitação;  
a) A CPL poderá interromper a reunião para analisar a documentação e/ou proceder a 
diligências ou consultas; 
VI - Divulgação do resultado de habilitação e/ou inabilitação;  
a) quando todos os licitantes forem inabilitados, poderá ser fixado o prazo de oito dias úteis 
para apresentação de novos documentos, com eliminação das causas apontadas no ato de 
inabilitação.  
b) no caso de inabilitação de todos os licitantes, deverão ser exigidos para reapresentação 
apenas os documentos desqualificados e não aceitos.  
VII - Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declare 
expressamente que não têm intenção de recorrer do procedimento de habilitação, hipótese 
que necessariamente deverá constar da respectiva ata, assinada por todos os licitantes e pelos 
membros da CPL presentes, a sessão prosseguirá com a fase de qualificação das licitantes. 
Nessa hipótese, ficam dispensados os passos dos incisos VIII a X a seguir, devendo-se ir 
diretamente para o inciso XI; 
VIII - Não ocorrendo à hipótese descrita no inciso VII, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os nomes dos licitantes que encaminharam os envelopes, habilitados 
ou não, o resultado da habilitação e os motivos que fundamentaram a decisão, além de outros 
atos ocorridos durante a sessão e considerados pertinentes pela CPL;  
IX - Divulgação do resultado de habilitação no mesmo órgão de imprensa oficial do respectivo 
Ente Federado ou por comunicação direta a todos os licitantes, de acordo com a ata respectiva, 
para fins de apresentação ou não de recurso conforme §1º do art. 109 da Lei Federal nº 
8.666/93;  
X - Aguarda-se o transcurso do prazo para interposição de recurso de 05(cinco) dias úteis; 
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a) se interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
XI - Concluída a fase de habilitação serão convocados os licitantes previamente habilitados e 
somente destes, desde que transcorrido o prazo de interposição de recurso ou tenha havido 
desistência expressa da intenção de recorrer, ou após terem sido julgados recursos porventura 
interpostos; 
a) Havendo renúncia expressa de todos os participantes ao direito de interpor recurso contra 
o resultado do julgamento da habilitação no ato em que foi adotada a decisão, a Comissão 
poderá realizar, nesta mesma sessão, o sorteio para ordenamento dos leiloeiros habilitados 
no banco de credenciados, nos termos do Capítulo IX, tudo lavrando-se Ata; 
b) Não havendo renúncia expressa de todos os participantes ao direito de interpor recurso 
contra o resultado do julgamento da habilitação e, transcorrido o prazo de interposição de 
recurso, bem como terem sido julgados recursos porventura interpostos, será marcada a 
sessão para a realização do sorteio para ordenamento dos leiloeiros habilitados no banco de 
credenciados, nos termos do Capítulo IX, tudo lavrando-se Ata; 
XII - Divulgação do resultado do sorteio para ordenamento dos leiloeiros habilitados no banco 
de credenciados na imprensa oficial do respectivo Ente Federado ou por comunicação direta 
a todos os licitantes, de acordo com a Ata respectiva. 
 

10 - DO SORTEIO E CLASSIFICAÇÃO DOS LEILOEIROS HABILITADOS: 
10.1 - Havendo a necessidade efetiva da realização do sorteio, ou seja, mais de 01 (um) leiloeiro 
habilitado, será observado o seguinte procedimento: 

a) serão registrados, em papéis individuais e com formatação idêntica, os nomes dos leiloeiros 
habilitados;  
b) será disponibilizada vista de tais papéis a todos os presentes na sessão pública;  
c) os papéis serão dobrados de forma similar e inseridos em um invólucro;  
d) será disponibilizada vista do invólucro a todos os presentes na sessão pública;  
e) o Presidente da Comissão Permanente de Licitação retirará do invólucro um papel dobrado 
por vez, realizado sua abertura e divulgando ostensivamente a todos os presentes na sessão 
pública;  
f) para fins de estabelecimento da ordem de classificação do sorteio, será considerada a ordem 
inversa de retirada dos papéis do invólucro pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, ou seja, o primeiro papel retirado corresponderá ao último classificado, seguindo-
se, portanto, a ordem decrescente, de modo que o último papel retirado corresponderá ao 
leiloeiro classificado em primeiro lugar;  
g) a relação da ordem de classificação será disponibilizada em ata a ser assinada por todos os 
licitantes presentes na sessão pública e posteriormente divulgada na imprensa oficial e no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES. 

 

11 - DA CONTRATAÇÃO DO(S) LEILOEIRO(S): 
11.1 - Os Leiloeiros Oficiais, habilitados no rol de credenciados, serão contratados sob os seguintes 
critérios: 

a) Os Leilões, independentemente da quantidade de lotes, serão iniciados pelo primeiro 
Leiloeiro sorteado no rol dos credenciados. 
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b) O Leiloeiro classificado em primeiro lugar, respeitados os critérios previstos no presente 
instrumento, será convocado para a assinatura do contrato de prestação de serviços junto ao 
Município de Afonso Cláudio/ES. 
c) A distribuição dos Leilões ocorrerá de acordo com as necessidades e demandas da 
Administração Municipal. 
d) Caso o Leiloeiro da vez não queira realizar o Leilão, este deverá justificar, por meio de ofício, 
no prazo de 2 (dois) dias úteis, os motivos para a não realização dos serviços, sendo este 
relocado para o final da lista de classificação e convocado o leiloeiro remanescente no rol de 
credenciados. 
e) O Leiloeiro contratado será relocado para o final da lista de classificação e somente poderá 
ser recontratado para a realização de novos leilões quando esgotada a lista de credenciados. 
f) Quando todos os Leiloeiros credenciados forem contratados, a distribuição dos Leilões será 
reiniciada, conforme o rol de credenciados estabelecido na classificação. 
g) O Leiloeiro que recusar o serviço, independente do motivo, por 3 (três) vezes durante a 
validade do credenciamento, será descredenciado. 

11.2. Os contratos oriundos do credenciamento terão vigência de 6 (seis) meses, contados do dia 
subsequente ao da publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.  
11.2.1 -  A convocação para assinatura do contrato deverá ser atendida dentro do prazo máximo de  
05 (cinco) dias úteis, sob pena de descredenciamento e convocação do remanescente. 
11.2.1 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos 
termos do art. 64, § 1º, da Lei8.666/1993, quando solicitado, durante o seu transcurso, e desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 
11.3 - Os contratos poderão ser prorrogados, excepcionalmente, até a conclusão da efetiva prestação 
de contas de cada Leilão, em caso de atraso devidamente justificado, dentro dos limites previstos pela 
Lei Federal nº 8.666/93.  
11.4 - Com a efetiva prestação de contas do Leilão, o contrato poderá ser extinto, através de rescisão 
amigável, em virtude do cumprimento integral do objeto, ainda que haja prazo de vigência 
remanescente. 
 
12 - DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO: 
12.1 - O Leiloeiro terá direito a receber a comissão de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, 
para veículos e demais bens móveis, a ser paga pelo arrematante, nos termos do Decreto Nº 21.981, 
de 1923. 
12.2 - Não caberá ao PJES qualquer responsabilidade pela cobrança das comissões devidas pelos 
arrematantes, nem pelos gastos do Leiloeiro Oficial para recebê-las.  
12.3 - É vedada a cobrança ou o pagamento de qualquer sobretaxa.  
12.4 - O Leiloeiro deverá prestar os serviços sem quaisquer ônus para o Poder Judiciário do Estado do 
Espírito Santo. 
 
13 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
13.1- Das obrigações da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio: 
13.1.1 - 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.  
13.1.2 - Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.  
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13.1.3 - Apresentar o Edital de Leilão, com as devidas regras concernentes à regular execução de cada 
evento.  
13.1.4 - Fornecer ao leiloeiro os documentos e informações necessários à adequada instrução da sua 
atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências.  
13.1.5 - Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados. 
13.1.6 - 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.  
13.1.7 - Preencher a documentação de transferência dos veículos, equipamentos e outros no nome 
dos arrematantes que figurarem na Nota de Arrematação expedida pelo Leiloeiro Contratado.  
13.1.8 - Entregar os documentos de transferência dos veículos, equipamentos e outros devidamente 
preenchidos e com reconhecimento de firma em cartório, acompanhados de cópia autenticada do CPF, 
Carteira de Identidade, Comprovante de Residência e Ata de Posse do Prefeito Municipal, aos 
arrematantes após a entrega total da prestação de contas por parte do Leiloeiro Contratado. 
 
13.2 - Das obrigações do Leiloeiro: 
13.2.1 - 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.  
13.2.2 - Prestar adequadamente os serviços contratados. 
13.2.3 - 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.  
13.2.4 - 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.  
13.2.5 - 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.  
13.2.6 - Fornecer notas de arrematação. 
13.2.7 - 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. 
13.2.8 - Executar os serviços observando os procedimentos e orientações estabelecidos pela 
Prefeitura, e em conformidade com a legislação aplicável.  
13.2.9 - 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.  
13.2.10 - 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.  
13.2.11 - Dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
na execução dos serviços. 
13.2.12 - 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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13.2.13 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações obriga-
se a atender prontamente.  
13.2.14 - 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 
13.2.15 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante à execução dos serviços, 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato.  
13.2.16 - Fornecer a Prefeitura, relatório sobre o resultado, acompanhado de toda a documentação 
pertinente.  
13.2.17 - Proceder à ampla divulgação do leilão, utilizando anúncios, remessa direta aos clientes 
cadastrados, principalmente, na praça de realização do leilão e região de abrangências. 
13.2.17.1 - 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.  
13.2.18 - 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. 
13.2.19 - 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.  
 
14 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
14.1 - A prestação de contas será efetuada pelo Leiloeiro junto a Prefeitura no prazo máximo de 30 
(trinta) dias úteis, ficando liberado logo que efetivamente cobrados, seus valores serão repassados a 
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio.  
14.2 - 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. 
14.3 - Concluído o Leilão, por ocasião da prestação de contas, o Leiloeiro juntamente com a Secretaria 
de Administração definirá o procedimento a ser adotado com relação aos bens não arrematados. 
 
15 - DO DESCREDENCIAMENTO: 
15.1 - O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste regulamento, bem como na 
legislação aplicável ao objeto, ensejará o descredenciamento do proponente. 
15.2 - A Administração Municipal poderá revogar o credenciamento quando assim exigir o interesse 
público, mediante decisão fundamentada, sem que reste qualquer direito de indenização em favor dos 
credenciados, mas garantindo-se o pagamento dos serviços prestados até a data da revogação. 
15.3 - No ato do cancelamento, o credenciado prestará contas de toda a documentação que lhe foi 
confiada, fazendo a entrega da respectiva documentação, devidamente protocolada e direcionada à 
Secretaria Municipal de Administração e transferirá os valores e/ou bens ainda pendentes de repasse 
decorrentes de Leilões realizados. 
15.4 - O Município de Afonso Cláudio não se responsabiliza pelo pagamento de nenhum crédito 
superveniente ao cancelamento do credenciamento. 
15.5 - Também será cancelado, a pedido, o credenciamento do Leiloeiro, desde que não possua 
atividade pendente de conclusão, observados os subitens imediatamente anteriores. 
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15.6 - O não-cumprimento das disposições mencionadas neste Edital poderá acarretar o 
descredenciamento do credenciado, garantindo o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de 
outras sanções legais cabíveis.  
15.7 - Os descredenciados não terão qualquer direito à indenização em decorrência da anulação, 
descredenciamento, revogação do credenciamento, garantindo-se o pagamento dos serviços 
prestados até a data do ato, pelo arrematante. 
 
16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
16.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 
do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
17 - DA RESCISÃO: 
17.1 - A rescisão do contrato, que constituirá o instrumento do ajuste, poderá ocorrer nas hipóteses e 
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem com aplicação do art. 80 
da mesma Lei, se for o caso. 
 
18 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 
18.1 - O gerenciamento e a fiscalização das contratações decorrentes deste Credenciamento ficará a 
cargo de servidores da Secretaria Municipal de Administração, que determinarão o que for necessário 
para regularização de faltas ou defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 67 da Lei Federal 
Nº 8.666/93. 
 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
19.1 - O atraso injustificado na execução do objeto deste credenciamento sujeitará o Credenciado à 
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

19.1.1 - 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 serviço Creden, ou sobre o saldo reajustado não atendido, 
caso o serviço Credenc, encontre-se parcialmente executado; 
19.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução do objeto; 
19.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Credenciamento e aplique as outras sanções previstas no item 16.2 deste 
Edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

19.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 
Credenciado: 

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 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 
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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”. 
§ 1º.  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”). 

19.3 - 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, o Fundo Municipal de Saúde de 
Afonso Cláudio deverá notificar o Credenciado, 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 Credenciado 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 artigo 110, da Lei 
Federal nº. 8666/93; 
d) O Credenciado comunicará a Secretaria Municipal de Saúde as mudanças de endereço 
ocorridas no curso do processo de credenciamento e da vigência do ajuste, 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, a 
Administração proferirá decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do Credenciado, que deverá ser exercido nos termos da Lei 
Federal nº. 8.666/93; 
f) O recurso administrativo, a que se refere à alínea anterior, será submetido à análise da 
Procuradoria Geral do Município. 

19.4 - Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao Credenciado, relativos às 
parcelas efetivamente executadas sobre o serviço Credenciado. 
19.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pelo Credenciado. 
19.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do Credenciado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
20.1 - O Credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo de Credenciamento. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
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desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido credenciado, a rescisão 
do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
20.2 - É facultado à Comissão de Licitação ou à Autoridade a ela superior, em qualquer fase do processo 
de credenciamento, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
20.3 - Os participantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Presidente da Comissão, sob pena de desclassificação. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
20.5 - As decisões referentes a este processo de Credenciamento poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação na Imprensa Oficial. 
20.6 - A participação neste processo de credenciamento implica aceitação de todos os termos deste 
Edital. 
20.7 - A autoridade competente para aprovação do credenciamento somente poderá revogá-lo em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
20.8 - Os Credenciados não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
credenciamento, ressalvado o direito do Credenciado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 
tiver suportado em virtude do contrato estabelecido com o Município Afonso Cláudio/ES. 
20.9 - A nulidade do credenciamento induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único 
do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 
20.10 - No caso de desfazimento do credenciamento, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
20.11 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer divergências por 
mais privilegiados que os outros sejam. 
 
21 - DOS ANEXOS: 
21.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
21.1.1 - ANEXO I - Termo de Referência; 
21.1.2 - ANEXO II - Modelo Requerimento de Credenciamento; 
21.1.3 - ANEXO III - Modelo Termo de Compromisso; 
21.1.4 - ANEXO IV - Modelo Declaração de Infraestrutura;  
21.1.5 - ANEXO V - Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação; 
21.1.6 - ANEXO VI - Modelo Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93; 
21.1.7 - ANEXO VII - Minuta de contrato. 
 
Afonso Cláudio/ES, 17 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

Adrielli Moreira Barcellos 
Presidente da Comissão de Licitação em Exercício 
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ANEXO I 
 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO: 
Contratação de prestação de serviços de Leiloeiro Público Oficial, para administrar e operacionalizar 
(preparação, organização e condução) de leilão público para alienação onerosa de bens móveis 
(conforme ANEXO I-A), considerados ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, sucatas e outros 
pertencentes a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES, conforme especificações constantes neste 
instrumento, as quais deverão ser minuciosamente, observados, para atender as necessidades da 
PMAC. 
 
2 - JUSTIFICATIVA: 
 Considerando a crescente necessidade de atualizar e modernizar equipamentos, veículos e outros 
bens pertencentes ao município de Afonso Claudio/ES; 
 
Considerando o intuito de evitar o sucateamento de bens, causando prejuízo operacional, limitando 
as atividades dos servidores, o alto custo com manutenção, vigilância e armazenagem; 
 
Considerando a ociosidade do capital parado, danos ao meio ambiente e a desvalorização dos bens; 
 
A presente contratação se faz necessária para alienação de bens pertencentes ao patrimônio do 
Município de Afonso Claudio, que devido ao uso prolongado estão obsoletos e passaram a ter 
rendimento precário com manutenção onerosa, ou seja, tornam-se inviáveis para que se destinam.  
 
Trata-se de necessidade continua da Administração a fim de renovar os materiais que utiliza para a 
prestação dos serviços públicos com qualidade e eficiência. Portanto, a contratação de Leiloeiro para 
prestação de serviços de alienação dos bens inservíveis de propriedade da PMAC, se faz necessário, 
haja vista que com o decurso do tempo, bens podem deixar de ser úteis ao órgão possuidor, tornando-
se bens ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. Por não servirem mais à finalidade para a qual 
foram adquiridos, não há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao patrimônio do órgão 
possuidor, devendo, portanto, ser retirados do patrimônio público. Assim, a opção pela venda dos bens 
na modalidade de leilão se dá pelo fato de tratar-se de procedimento legal e célere, constituindo-se 
na melhor forma para atingir-se o objetivo proposto. Tais motivos embasam a justificativa da 
Administração Municipal em optar por contratação de leiloeiro para preparação, organização e 
condução de leilão público. Portanto, a contratação para a realização de Leilão, visa proceder ao 
desfazimento de bens inservíveis, considerando a antiguidade, mostrando-se antieconômicos e 
suscetíveis à acelerada desvalorização. A referida contratação também visa suprir a ausência de 
servidores habilitados e/ou qualificados nesta Instituição para o exercício desta atribuição. 
 
Os serviços de alienações dos bens inservíveis serão executados pelo leiloeiro oficial, de acordo com 
solicitação da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES, em local, data e horário previamente 
definidos em edital de leilão específico, de fácil acesso aos interessados a participarem do leilão, 
devidamente divulgados pelo Leiloeiro, conforme dispõe o Inciso III, do artigo 21 da Lei 8.666/93.  
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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.  
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.  

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 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:  
a) 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.  
b) Não será permitida a liberação de nenhum bem sem que o mesmo esteja devidamente 
liberado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio.  

 
4 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
4.1 - A prestação de contas será efetuada pelo Leiloeiro junto a Prefeitura no prazo máximo de 30 
(trinta) dias úteis, ficando liberado logo que efetivamente cobrados, seus valores serão repassados a 
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio.  
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 Administração definirá o procedimento a ser adotado com relação aos bens não arrematados. 
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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 - Obrigações do Contratante (Município de Afonso Claudio/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.  
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 autenticada do CPF, 
Carteira de Identidade, Comprovante de Residência e Ata de Posse do Prefeito Municipal, aos 
arrematantes após a entrega total da prestação de contas por parte do Leiloeiro Contratado. 
 
6.2 - Obrigações 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. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29600-000 - Tel. (27) 3735.4000 - Página 16 

 

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.  
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 - Os contratos oriundos do Credenciamento terão vigência de 6 (seis) meses, contados do dia 
subsequente ao da publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.  
7.1.1 -  A convocação para assinatura do contrato deverá ser atendida dentro do prazo máximo de  05 
(cinco) dias úteis, sob pena de descredenciamento e convocação do remanescente. 
7.1.2 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei8.666/1993, quando solicitado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 
7.2 - Os contratos poderão ser prorrogados, excepcionalmente, até a conclusão da efetiva prestação 
de contas de cada Leilão, em caso de atraso devidamente justificado, dentro dos limites previstos pela 
Lei Federal nº 8.666/93.  
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7.3 - Com a efetiva prestação de contas do Leilão, o contrato poderá ser extinto, através de rescisão 
amigável, em virtude do cumprimento integral do objeto, ainda que haja prazo de vigência 
remanescente. 
 
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 - Não haverá 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. 
 
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. 
 
Setor Responsável pela elaboração do Termo de Referência: Secretaria Municipal de Administração 
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ANEXO I-A  
 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

LEVANTAMENTO DE BENS (MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS) DISPONÍVEIS PARA LEILÃO: 
 

MARCA/MODELO SÉRIE CHASSI RENAVAM ANO 
FABRICAÇÃO 

NEW HOLLAND/MOTONIVELADORA RG140B N9A506242 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 2009 

JCB/RETRO ESCAVADEIRA JCB-3C JCB1396897JCB NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 2010 

VOLVO/MOTONIVELADORA G930 VCE0G930P00502308 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 2011 

REBPCAVELVR100/VARREDORA COLETORA B770/A1203 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 2013 

TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275 27503687 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 1995 

CATERPILLAR/MOTONIVELADORA 120-H 5FM02013 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 2001 

 

OUTROS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PARA LEILÃO: 
 

ITEM DESCRIÇÃO PATRIMÔNIO STATUS 

01 CADEIRA QUEBRADA 13768 INUTILIZÁVEL 

02 CADEIRA QUEBRADA 006090 INUTILIZÁVEL 

03 VENTILADOR 05475 INUTILIZÁVEL 

04 GELADEIRA ELETROLUX 020197 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

05 LIQUIDIFICADOR 501120064 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

06 LIQUIDIFICADOR 501119885 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

07 LIQUIDIFICADOR SEM PATRIMÔNIO INUTILIZÁVEL 

08 BATEDEIRA 501120046 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

09 CADEIRA GIRATÓRIA 00001887 INUTILIZÁVEL 

10 PURIFICADOR DE AGUA EUROPA 000020789 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

11 ENCOSTO DE CADEIRA SEM PATRIMÔNIO INUTILIZÁVEL 

12 TECLADO SEM PATRIMÔNIO UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

13 VENTILADOR DE PAREDE 011757 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

14 CADEIRA DE ASSENTO SOLTA 011745 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

15 CADEIRA DE ASSENTO SOLTA 011754 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

16 CADEIRA DE ASSENTO SOLTA 011746 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

17 VENTILADOR PEQUENO SEM PATRIMÔNIO UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

18 VENTILADOR 005361 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

19 FOGÃO INDUSTRIAL 14298 UTILIZÁVEL C/ CONSERTO 

20 COMPUTADOR 18661 INUTILIZÁVEL 
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ANEXO II 
 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Eu,_____, Leiloeiro (a) Oficial, na forma do Decreto Nº 21.981/32 e IN DREI Nº 17/2013, natural 
de__________, filho de _______ e _______, estado civil ___, com registro na Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o nº __________, em ___/___/____, Carteira de Identidade nº 
___________, CPF nº __________, residente e domiciliado na Av/Rua ___________, nº ___, bairro 
_______, Cidade ______, CEP _______, telefone _______,  e-mail _______, requer que seja deferido 
seu credenciamento junto a Vossa Senhoria, nesse Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, como Leiloeiro Oficial, para fins de designação para a realização de leilões de bens imóveis e 
móveis inservíveis na forma da legislação em vigor, juntando para tanto, a documentação exigida 
devidamente assinada e rubricada. 
  
DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas as informações e condições 
para cumprimento das obrigações objeto do CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.  
 
Por ser a expressão da verdade, eu, firmo a presente.  
 
Nestes termos, pede deferimento.  
 
Localidade ______de __________ de ______  
 
Assinatura:____________________________  
Leiloeiro Oficial:  
Registro na Junta Comercial nº: 
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ANEXO III 
 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 
O(A) Senhor(a) _________________,(qualificação), Leiloeiro(a) Oficial com registro na Junta Comercial 
do _______sob o n.º _____, identidade civil n.º ____, CPF/MF n.º _________, com endereço 
profissional na Rua _________________, considerando a sua participação na seleção para atuar nos 
Leilões de bens móveis promovidos pelo Município de Afonso Cláudio/ES, doravante designado 
LEILOEIRO, na forma do que preceitua o Decreto Nº 21.981/32, a IN DREI Nº 17/2013 e a Lei Nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modificações posteriores, firma o presente TERMO DE 
COMPROMISSO com base na proposta apresentada perante a Seleção Pública: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Leiloeiro assume o compromisso de atuar em todos os Leilões de bens móveis 
designados pelo Município de Afonso Cláudio/ES perante os quais foi indicado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: No desempenho de suas atribuições, compromete-se a atuar atendendo todos 
os requisitos do Edital, por meio dos quais foi selecionado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O Leiloeiro promete vender os bens em Leilão para os arrematantes que 
apresentarem os lances vencedores com valor igual ou superior à avaliação, em primeira praça, e pelos 
lances de igual ou maior valor do preço mínimo fixado, em segunda praça. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Este instrumento não confere exclusividade de indicação ao Leiloeiro, podendo 
o Município de Afonso Cláudio/ES indicar outro, constatada a insuficiência de desempenho. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Este Termo de Compromisso vigerá enquanto vigorar o Credenciamento, 
podendo ser denunciado por insuficiência de desempenho, ou por infração às regras da seleção, 
mediante comunicação formal ao Leiloeiro. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Para execução dos serviços, o Leiloeiro Credenciado declara estar de acordo e que 
cumprirá, durante toda a execução do objeto e o previsto no Edital de Credenciamento do Município 
de Afonso Cláudio/ES. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: O Leiloeiro perceberá, a título de comissão, o percentual de 5% (cinco por cento) 
sob o valor de arremate dos bens móveis, que será pago pelo arrematante, conforme determina o 
Decreto Nº 21.981/32. 
 
CLÁUSULA OITAVA: Será cancelado o credenciamento do Leiloeiro, indicando-se outro para atuar em 
seu lugar, nos casos previstos no Edital. 
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CLÁUSULA NONA: O Município de Afonso Cláudio/ES acompanhará, através da Secretaria Municipal 
de Administração, no curso da execução dos serviços, o cumprimento das disposições do presente 
Termo de Credenciamento. 
 
Parágrafo Único: Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste Termo será 
registrada a ocorrência e encaminhado cópia ao Leiloeiro para a imediata correção das falhas 
detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no edital de credenciamento. 
 
Localidade ______de __________ de ______  
 
 
Assinatura:____________________________  
 
Leiloeiro Oficial:  
 
Registro na Junta Comercial nº: 
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ANEXO IV 
 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
 

O(A) Senhor(a) _________________, (qualificação), Leiloeiro(a) Oficial com registro na Junta 
Comercial do ______ sob o n.º _____, identidade civil n.º ____, CPF/MF n.º _________, com endereço 
profissional na rua _________________, considerando a seleção para atuar nos Leilões de bens móveis 
promovidos pelo Município de Afonso Cláudio/ES, doravante designado LEILOEIRO, na forma do que 
preceitua o Decreto Nº 21.981/32, IN DREI Nº 17/2013 e a Lei Nº 8.666/93, com as modificações 
posteriores, DECLARA, para fins de participação no processo de credenciamento de Leiloeiros Oficiais, 
que tem condições de oferecer todos os serviços arrolados no Edital do CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
e, caso necessário, tem condições de oferecer, no mínimo, a seguinte infraestrutura: 
 
1 - Instalações próprias, ou de terceiros que possuam infraestrutura física de lugar coberto, a depender da 
natureza do bem móvel e determinação do Município de Afonso Cláudio/ES, com sistema audiovisual e 
aparelhagem de som; 
 
2 - Site próprio que possibilite não só a divulgação, como a realização de Leilão pela internet, inclusive com lances 
on-line, bem como possibilite a venda direta e permita a visualização de fotos dos bens ofertados e permita lance 
de valor superior ao do último lance ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o item/lote; 
 
3 - Mecanismo que permita a realização do Leilão, com recepção e estímulo de lances em tempo "real", via 
internet, e interatividade entre os lances verbais e os lances efetuados eletronicamente;  
 
4 - Projeção em tela da descrição do lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os ofertados via Internet; 
 
5 - Possibilidade de recebimento e a inserção na internet dos lances prévios remetidos via fax, e-mail ou 
entregues pessoalmente, informando o nome empresarial/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG, telefone; 
 
6 - Mecanismo que somente permita a apresentação de lance de valor superior ao do último lance ofertado, 
observado o incremento mínimo fixado para o item/lote; 
 
7 - Possibilidade que a cada lance ofertado, via internet ou verbalmente, seja o participante imediatamente 
informado de seu recebimento segundo condições que lançou; 
 
8 - Funcionários para a organização do depósito de bens móveis e acompanhamento dos clientes em visitação 
nos dias em que antecedem os Leilões. 
 
Por ser verdade, firmo o presente. 
 
Localidade ______de __________ de ______  
Assinatura:____________________________  
Leiloeiro Oficial:  
Registro na Junta Comercial nº: 

 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29600-000 - Tel. (27) 3735.4000 - Página 23 

 

ANEXO V 
 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 
O(A) Senhor(a) _________________, (qualificação), Leiloeiro(a) Oficial com registro na Junta 
Comercial do ______ sob o nº _____, identidade civil nº ____, CPF/MF nº _________, com endereço 
profissional na rua _________________, considerando a seleção para atuar nos Leilões de bens móveis 
promovidos pelo Município de Afonso Cláudio/ES, doravante designado LEILOEIRO, na forma do que 
preceitua o Decreto Nº 21.981/32, IN DREI Nº 17/2013, e a Lei Nº 8.666/93, com as modificações 
posteriores, DECLARA, para fins de participação no CREDENCIAMENTO em epígrafe, sob as penas da 
lei, que até a presente data inexiste (m) fato (s) impeditivo (s) para sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da Licitação supra 
referida. 
 
Localidade ______de __________ de ______  
 
Assinatura:____________________________  
Leiloeiro Oficial:  
Registro na Junta Comercial nº: 
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ANEXO VI 
 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 

 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
O(A) Senhor(a) _________________, (qualificação), Leiloeiro(a) Oficial com registro na Junta 
Comercial do ______ sob o nº _____, identidade civil nº ____, CPF/MF nº _________, com endereço 
profissional na Rua _________________, considerando a seleção para atuar nos Leilões de bens 
móveis promovidos pelo Município de Afonso Cláudio/ES, doravante designado LEILOEIRO, na forma 
do que preceitua o Decreto Nº 21.981/32, IN DREI Nº 17/2013 e a Lei Nº 8.666/93, com as modificações 
posteriores, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da Licitação supra 
referida. 
 
Localidade ______de __________ de ______  
 
Assinatura:____________________________  
Leiloeiro Oficial:  
Registro na Junta Comercial nº: 
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ANEXO VII 
 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 
 

MINUTA DO 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, Luciano Roncetti Pimenta, 
brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº ___.___.___/__ e RG nº ___.___-
ES, residente e domiciliado em Afonso Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANT, 
e de outro lado o Leiloeiro Público Oficial, Sr.(a) ____________, inscrito(a) na Junta Comercial sob o 
nº______, (nacionalidade, estado civil),  portador(a) do CPF nº ______ e RG nº ______, 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 Credenciamento Nº ___/2021, nos autos do 
Processo Administrativo Nº 014314/2019, 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. 
 
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 
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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 06 (seis) meses, contados do dia subsequente ao da 
publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.  
6.2- O contrato poderá ser prorrogado, excepcionalmente, até a conclusão da efetiva prestação de 
contas de cada Leilão, em caso de atraso devidamente justificado, dentro dos limites previstos pela Lei 
Federal nº 8.666/93.  
6.3 - Com a efetiva prestação de contas do Leilão, o contrato poderá ser extinto, através de rescisão 
amigável, em virtude do cumprimento integral do objeto, ainda que haja prazo de vigência 
remanescente. 
 
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. 
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 
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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.  
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.  
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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". 
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. 
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(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. 
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. 
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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 RESCISÃO: 
11.1 - 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 SEGUNDA - DOS ADITAMENTOS: 
12.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após manifestação 
formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
13.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: 
14.1 - 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 QUINTA - DO FORO: 
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente contratação. 
 
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 2021. 
 

 
 

LUCIANO RONCETTI PIMENTA  
PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO CLÁUDIO/ES 

CONTRATANTE 
 

_________________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
01) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                   Nome                                                          Assinatura      
 
02) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                    Nome                                                          Assinatura      


