
 

 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 106, 
Centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL - 

PROCESSO 

2022/05/6440   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 037/2023 Pregão Presencial nº 033/2023 

Data de Julgamento:13/03/2023 Horário: 10h00min 

 

1 

 

EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023. 
 

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO. 

 

OBJETO: Contratação de “LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL” para a prestação de serviços de alienação de bens 
móveis inservíveis de propriedade do Município de Paraíba do Sul, de acordo com as condições estabelecidas 
neste Edital e Termo de Referência. 
 

TIPO: Menor percentual ofertado. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor percentual a incidir sobre todas as despesas de organização do leilão. 
 

DATA E HORÁRIO LIMITE DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 10h00min do dia 
13/03/2023, diretamente na SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 106, 1º Andar - Centro, Paraíba do Sul/RJ, de segunda a sexta no horário de 
08h00min às 17h00min. 

 

OBS: Os Envelopes PROPOSTA E HABILITAÇÃO não 
serão recebidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, após o 
horário acima informado. 

 

INÍCIO DA SESSÃO: DIA: 13/03/2023, HORÁRIO: 10h00 NO ENDEREÇO, SUPRA. 

IMPORTANTE: LEIA O EDITAL EM SUA TOTALIDADE E 
VERIFIQUE AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS. 

 

1 – PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ torna público a quem possa interessar, que se acha aberto o presente 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023, com julgamento pelo MENOR PERCENTUAL OFERTADO, visando à 
contratação de “LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL” para a prestação de serviços de alienação de bens móveis 
inservíveis de propriedade do Município de Paraíba do Sul, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital 
e Termo de Referência. 

 

1.1 O presente certame será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº. 1.470/17, aplicando-se subsidiariamente á medida do 
necessário e, conforme critério do pregoeiro a Lei Federal nº 8.666/93, além das condições específicas deste 
Edital e dos demais documentos que o integram. Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base 
nos princípios constitucionais e na legislação de direito privado. 

1.2 Em quaisquer das menções às Leis Federais 8666/93 e 10520/02, ou outras Leis Federais, 
Estaduais, e do Município de Paraíba do Sul, entende-se, neste instrumento convocatório, que estão implícitas 
todas as alterações e regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste 
sentido, quando da indicação do texto legal 
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1.3 Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeçam a realização da sessão pública de 
abertura dos envelopes, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local 
 

2 – OBJETO 
 

2.1. O presente certame licitatório na modalidade Pregão Presencial destina-se a selecionar a melhor 
proposta, visando à contratação de “LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL” para a prestação de serviços de alienação 
de bens móveis inservíveis de propriedade do Município de Paraíba do Sul, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital e Termo de Referência. 

2.2 A pessoa física devidamente registrada não poderá subcontratar o serviço, ou parte dele, a não ser 
mediante expressa autorização do Município de Paraíba do Sul. 

2.3 Em se tratando de serviços a serem prestados de forma contínua na Administração Municipal, o 
contrato entre as partes vigorará inicialmente por 12 meses, podendo ser renovado de comum acordo entre as 
partes para os exercícios financeiros seguintes, na forma e condições previstas pelo art. 57, II, da Lei Federal 
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei n.9.648, de 28 de maio de 1998. 
 

3 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

3.1 Até dois dias úteis anteriores a abertura dos envelopes o licitante poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo a Administração decidir sobre a petição no prazo de 03 
dias úteis. 
 

3.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e deverá ser protocolada no Setor 
de Protocolo na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, ou enviada via correio, fax ou e-mail. A comissão não 
se responsabiliza por petições que forem enviadas por correios e não chegarem em tempo hábil, ou ainda e-
mails sem confirmação de recebimento.  

3.1.2. – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 

3.2 Em caso de não solicitação, pelos licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe-se que 
os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a 
qualquer reclamação. 

 

4 – VIGÊNCIA 
 

4.1 – O prazo de validade do contrato será de 12 meses contados da data de sua assinatura, podendo ser 
renovado de comum acordo entre as partes para os exercícios financeiros seguintes, na forma e condições 
previstas pelo art. 57, II, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 – Poderão participar deste pregão: 
 

5.1.1 – Leiloeiros oficiais, pessoa física, devidamente matriculados na Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro/JUCERJA, no pleno gozo de suas funções, e que preencham todas as condições previstas neste 
edital e seus anexos; 

 

5.2 Não poderão concorrer neste pregão os leiloeiros oficiais: 
 

5.2.1 – Suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a 
Administração Municipal, nos termos do inciso III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou do art. 7º, da Lei Federal 
nº 10.520/02; 

5.2.2 – Declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer esfera da Administração 
Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93; 

5.2.3 – Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III, do art. 9°, da Lei 
Federal n° 8.666/93; 

5.2.4 – Que estiverem com a matrícula de Leiloeiro Oficial suspensa pela Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro/JUCERJA. 

 

5.3 – A participação no presente certame implicará na aceitação total de todas as condições do presente 
edital; 
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6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

6.1 - O proponente que desejar fazer lances verbais deverá: 
 

- Munidos da sua Carteira de Identidade, ou de outra equivalente, do CPF e do documento que o 
constitua para tanto, com expressa indicação dos poderes pertinentes para praticar todos os atos do certame, 
conforme Modelo contido no Anexo III. 
 

6.1.1 – A documentação mencionada acima deverá ser entregue a Pregoeira fora de qualquer envelope. 
6.1.2 – Entende-se por documento credencial: 
 

a) Registro da atividade oficial de leiloeiro expedido pela Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro/JUCERJA, caso o representante seja o próprio leiloeiro; 

b) Carta de Credenciamento (nos termos do Anexo III) ou Procuração, com poderes para que a pessoa 
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, identificando/qualificando a pessoa 
que assinar o documento 
 

6.2. – Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos 
documentos de credenciamento. A ausência desta documentação implicará na impossibilidade da formulação de 
lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões 
da Pregoeira, ficando o representante do licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos. 

6.3 – Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração. Os que forem de emissão do próprio proponente, deverão ser redigidos em papel timbrado do 
licitante, datados e assinados por seu representante legal. A exibição do documento original a Pregoeira dispensa 
a autenticação em cartório. 

6.4 - Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 
DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
contido no Anexo IV. 

6.5 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de credenciamento poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a instauração da sessão, ficando esta restrita somente 
a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 

7 - DA PROPOSTA DO PERCENTUAL E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1 - A Proposta do Percentual e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia 
e hora determinados, em 02 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos 
seguintes requisitos: 
 

a) Envelope A: Proposta do Percentual 
b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de 

Habilitação exigidos no item 10 deste Edital. 
 

7.1.1 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres: 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023 
ENVELOPE A: PROPOSTA DO PERCENTUAL 
NOME COMPLETO DA PESSOA FISICA: 
CPF: 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023 
ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME COMPLETO DA PESSOA FISICA: 
CPF: 
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7.2 A Ausência de todos os dizeres na parte externa dos envelopes constituirá motivo para 
inabilitação, diante da possibilidade de abrir-se, por equívoco, o envelope errado. 

7.3 - A Proposta do Percentual 
 

A Proposta do Percentual deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do 
proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, 

sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o entendimento, datada, assinada e 
rubricada em todas as folhas, pelo representante do proponente, ou pelo procurador, juntando-se cópia da 
procuração, contendo: 
 

7.3.1 - nome, endereço, telefone, e-mail; 
7.3.2 - número do Processo e do Pregão; 
7.3.3 - descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 
7.3.4 - Consignar o percentual em numeral e por extenso, sendo admitido somente 02 (duas) casas 

decimais; 
7.3.5 - declaração expressa de que o percentual contido na proposta inclui todos os custos e despesas, 

tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos. 

7.3.6 - prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação. 

7.3.7 - Período contratual: 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato podendo ser renovado 
de comum acordo entre as partes para os exercícios financeiros seguintes, na forma e condições previstas pelo art. 
57, II, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

7.3.8 – local, data, assinatura, e identificação completa do signatário; 
7.3.9 - Contemplar o leiloeiro sobre o valor final de cada bem arrematado a ser pago pelo arrematante, 

sobre o percentual ofertado, de no máximo de 5% (cinco por cento). 
 

7.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

7.5. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
7.6. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições do Edital. 

 

8 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

8.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta do Percentual e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por Pregoeiro e realizada de acordo com a legislação que 
fundamenta este pregão. 

8.2 - No dia, hora e local designados neste edital para o início dos trabalhos, os interessados entregarão 
ao pregoeiro, em separado, o Credenciamento, Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de 
habilitação, e os envelopes: da proposta do percentual juntamente com a documentação de habilitação; 

8.3 – Declarado o encerramento para recebimento do credenciamento, nenhum outro será aceito. 
8.4 – Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas do Percentual, e seu conteúdo 

será rubricado pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e Representantes. 
 

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

9.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PERCENTUAL 
OFERTADO, observados o prazo máximo de prestação dos serviços, as especificações e parâmetros de 
qualidade definidos neste edital e anexos. 

9.2 – Serão qualificados pela Pregoeira para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor 
percentual e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 
em até 5% (cinco por cento) a de menor percentual. 

9.3 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira 
proclamará a qualificação preliminar dos licitantes com as 03 (três) melhores propostas, além do licitante que 
tiver apresentado o menor percentual na proposta escrita. No caso de empate nos percentuais, serão admitidas 
todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
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9.4 – Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de 
lances após o registro pela Pregoeira, sujeitando o licitante as sanções administrativas previstas neste edital, 
salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Pregoeira. 

9.5 – Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem percentuais iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 

9.6 – A Pregoeira convidará, individual e sequencialmente, os licitantes classificados para apresentarem 
novos lances verbais e sucessivos, a começar pelo licitante autor da proposta classificada de maior percentual, 
seguida dos demais, em ordem decrescente, até a proclamação do vencedor, vedada a limitação de número de 
rodada de lances. 

9.7 – A Pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o 
percentual mínimo entre os lances, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da 
sessão. 

9.8 – Somente serão aceitos lances cujos percentuais sejam inferiores ao último apresentado. 
9.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último percentual por ele apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 

9.10 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
percentual e o percentual estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente, visando obter percentual melhor. 

9.11 – Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições deste edital e estando o 
seu percentual compatível com o percentual estimado, esta poderá ser aceita, hipótese em que a Pregoeira 
negociará diretamente com o licitante, visando obter percentual menor. 

9.12 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os licitantes 
classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

9.13 – A Pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar para 
que seja obtido percentual melhor, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata. 

9.14 – Examinada a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a 
Pregoeira decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de proposta cujo 
percentual ofertado seja superior ao estipulado no Termo de Referência – Anexo I deste edital. 

9.15 – Sendo aceitável a proposta final classificada em 1º (primeiro) lugar, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação.  

9.16 – Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a Pregoeira declarará 
o licitante vencedor, adjudicando a ele o objeto do certame, caso nenhum licitante manifeste a intenção de 
recorrer. 

9.17 – No caso do licitante classificado em 1º (primeiro) lugar desatender as exigências de habilitação, 
a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a 
aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as 
condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ele adjudicado quando constatado o desinteresse 
dos demais licitantes na interposição de recursos. 

9.18 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, 
ao final, será assinada pela Pregoeira e demais membros da equipe de apoio, bem como pelos representantes 
dos licitantes presentes. A recusa do licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele 
momento, será circunstanciada em ata.  

9.19 – A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes até a 
assinatura do contrato pelo adjudicatário, devendo os referidos licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 
(noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.  

9.20 – A Pregoeira no interesse da Administração, poderá sanar e/ou relevar omissões ou erros 
puramente formais, observados na proposta e na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente 
e não comprometam a lisura da licitação, mediante despacho fundamentado e registrado em ata.  

9.21 – O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem necessárias 
para o completo exame das propostas e documentos, sempre com a lavratura da respectiva ata circunstanciada, 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão de Pregão. 
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10 - DA HABILITAÇÃO 
 

10.1 – Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, o licitante deverá incluir 
os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título “DOCUMENTAÇÃO”, devidamente 
fechado e identificado, conforme indicado neste edital. 
10.2 – Os documentos de habilitação deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados no original 
ou em cópias autenticadas por cartório competente ou conferidos por um dos membros da Comissão de Pregão, 
que em qualquer das hipóteses ficarão retidos nos autos. Os que forem de emissão do próprio proponente, 
deverão ser redigidos em papel timbrado do licitante, datados e assinados por seu representante legal. A 
exibição do documento original a Pregoeira dispensa a autenticação em cartório. 
 

10.3 – Da Habilitação Jurídica/Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica 
 

10.3.1 – Certidão de Matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro/JUCERJA. 

10.3.2 – Carteira de identidade (ou outro documento equivalente) e CPF do leiloeiro. 
10.3.3 – Certidão específica expedida pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro/JUCERJA. 
10.3.4 – Atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, comprovando ter o licitante executado de forma satisfatória leilão(ões) de bem(ns) móveis 
(materiais, veículos, equipamentos, etc.) 

 

10.3.4.1 – O(S) ATESTADO(S) / CERTIDÃO(ÕES) / DECLARAÇÃO(ÕES) CONTENDO 
O NOME DO EMITENTE, DEVE(M) SER APRESENTADO(S) EM PAPEL TIMBRADO DA PESSOA 
JURÍDICA DECLARANTE. 
 

10.3.5 – Visita Técnica 
 

10.3.5.1 – Os interessados poderão agendar a vistoria do objeto deste edital com a Secretaria 
Municipal de Planejamento e Administração, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Visconde 
da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul/RJ, através do e-mail: planejamentoadmpmps@gmail.com. 

10.3.5.2 – A visita técnica é FACULTATIVA, no entanto, a não realização da vistoria implicará 
na presunção de que as especificações e condições do edital foram suficientes para o entendimento dos 
interessados, não sendo aceitas reclamações futuras a este respeito. 

10.3.5.3 – É de responsabilidade dos interessados em participar do certame o conhecimento das 
características dos serviços e equipamentos necessários à realização do objeto desta contratação. 

 

10.4 – Da Declaração Relativa a Trabalho de Menores 
 

10.4.1 – Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 
de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo em condições de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 
7º, da Constituição Federal e do inciso V, artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme regulamentado pelo 
Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, nos moldes do Anexo V. 

 

10.5 – Os documentos valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas 
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
10.6 – A Pregoeira verificará, se for o caso, a autenticidade dos documentos trazidos pelas licitantes nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
 

11 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, com registro em ata da síntese de suas razões, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razões 
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. (Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02). Para efeito de recursos, os autos do processo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações na sede da Prefeitura Municipal. 
 

11.1.1 Os memoriais dos recursos e contra razões deverão ser protocolados durante o horário de 
expediente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, não sendo aceitos via correio, fax 
ou e-mail. 
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11.1.2 Vistas aos autos ocorrerão sem retirada dos mesmos das dependências da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul. 
 

11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 
de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

11.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informando à autoridade competente. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul, não sendo aceitos via correio, fax ou e-mail. 

11.4 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 

12 - DA CONTRATAÇÃO 
 

12.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 
contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo VI do presente ato convocatório. 

12.2- Se, por ocasião da formalização do contrato as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.3- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar. 

12.4- A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, 
comparecer na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul para assinar o termo de contrato. 

12.5- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 
a situação regular de que trata o subitem 12.2 deste item 12, ou se recusar a assinar o contrato, caracterizada a 
desistência, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do 
Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

12.6 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso. 
12.7- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação em jornal local e veiculação na Internet.   

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1 – As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei Federal nº. 
10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, observado o subitem 
seguinte. 
 

§ 1° - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades: 
 

I – Advertência por escrito; 
II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul; 
III- Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global contratado, pela inobservância 

de qualquer cláusula da presente avença ou inexecução parcial. 
IV- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato pelo descumprimento total 

do contratado. 
V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação. 
 

§ 2° - As multas pecuniárias não pagas na data de vencimento serão inscritas em dívida ativa 
e sujeitas à execução judicial. 

§ 3° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal 
nº.8.666/93. 
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§ 4° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do 
pagamento, momento em que o Departamento de Fazenda comunicará à CONTRATADA. 

§ 5° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

§ 6° – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra 
 

14 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

14.1 Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 
 

15 - DO PERCENTUAL E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO 
 

15.1 – Pela prestação dos serviços o leiloeiro receberá: 
 

15.1.1 – A título de taxa de comissão o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda de 
cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato da arrematação, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 24, do Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932; e 

15.1.2 – O percentual ofertado na licitação referente a todas as despesas de organização do leilão, a ser 
pago pelo arrematante no ato da arrematação, a incidir sobre o valor final de cada bem arrematado, em 
atendimento ao disposto no art. 70, inciso II, alínea “b”, da Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de 
dezembro de 2019. 
 
15.2 – Nenhum valor será devido pelo Município ao leiloeiro pelos serviços prestados. 
 

16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

16.1 Não haverá despesa orçamentária para o Município decorrente desta contratação. 
 

17 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

17.1 – Os serviços serão executados na forma, condições e prazos previstos no TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I do presente edital. 
17.2 – O início da prestação dos serviços deverá ocorrer na data indicada na Ordem de Início de Serviço a ser 
emitida pelo Gabinete do Prefeito, após a assinatura do termo de contrato 
 

18 – DO REAJUSTE 
 

18.1 – O percentual ofertado pelo licitante será fixo e irreajustável 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

19.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante 
do Contrato, independentemente de transcrição. 

 

ANEXOS: 
 

I Termo de Referência  
II Modelo de Proposta 
III. Modelo da CREDENCIAL 
IV.Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação. 
V.Modelo de DECLARAÇÃO Conjunta. 
VI Minuta de Contrato 
VII Resumo dos Dados Cadastrais 
VIII Recibo de Retirada de Edital pela Internet 
 

19.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

19.3 - A presente licitação poderá ser revogada na forma da Lei Federal nº. 8666/93. 
19.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e são 

responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 
sob as penas da lei. 
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19.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

19.6 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser protocolado ao pregoeiro na área de licitações da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul, na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro. 
 

Paraíba do Sul – RJ, 15 de fevereiro de 2023.  

 
 
 
Dayse Deborah Alexandra Neves  
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 

1.1 Contratação de “LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL” para a prestação de serviços de alienação de bens 
móveis inservíveis de propriedade do Município de Paraíba do Sul, de acordo com as condições estabelecidas 
neste Edital e Termo de Referência. 
 

Item Quant. Unid. Descrição do Serviço 
Percentual ofertado 

em numeral 
Percentual ofertado 

por extenso 

01 01 Serv. 

DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO DO 
LEILÃO A SEREM PAGAS PELO 
ARREMATANTE NO ATO DA 
ARREMATAÇÃO, A INCIDIR 
SOBRE O VALOR FINAL DE CADA 
BEM ARREMATADO, EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 
ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 
72, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

5% Cinco por cento 

 

1.2 O percentual máximo estipulado pelo Município para o objeto da licitação é de 5% (cinco por cento). 
 

2 JUSTIFICATIVA 
 

O patrimônio do Município é composto por bens que, devido ao uso prolongado, desgaste, obsolescência, 
imprestabilidade, passam a ter rendimento precário e/ou manutenção onerosa, tornando-se antieconômicos, ou 
que, devido à perda de suas características em função de fatores externos, como acidentes, tornam-se impróprios 
ao fim a que se destinam, havendo a necessidade de aliená-los, para que a Administração Municipal possa prestar 
serviços públicos com eficiência. 
 

3 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1 – A prestação dos serviços será realizada nas condições estabelecidas no presente termo, no edital e seus 
anexos e no termo de contrato, seguindo os parâmetros de qualidade, com emprego de ferramental apropriado, e 
dispondo de infraestrutura e de equipe qualificada suficientes a perfeita execução do objeto contratado. 
3.2 – O leilão será realizado na forma presencial, devendo o leiloeiro dispor de todos os recursos tecnológicos e 
físicos necessários para a sua realização. 
3.3 – Todos os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontra não se aceitando reclamações 
posteriores. 
 

3.4 – Todos os veículos serão leiloados como sucata. 
 
3.5 – O prazo para prestação de contas do leilão será de 15 (quinze) dias úteis após a data da realização do mesmo. 
 
3.6 – A retirada dos lotes arrematados deverá ser de no máximo 10 9dez) dias após a realização do leilão. 
 
3.7 – Os arrematantes deverão comparecer no ato da retirada de sua compra, munidos dos seguintes documentos 
expedidos pelo leiloeiro: 
 
 3.7.1 – Nota fiscal e Termo de entrega referente a cada lote arrematado. 
 
4 DA FISCALIZAÇÃO 
 

4.1 – A fiscalização, com fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, cabe ao Município, que a seu critério 
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e por meio dos servidores: Marilete da Piedade Paredes – CPF nº 994.857.887-20, Sebastião Rangel Christo 
– CPF nº 026.910.627-83, Luis Carlos Raimundo Junior – CPF nº 106.160.847-65 e Soraya Lemos Rodrigues 
Ramos – CPF nº 788.783.737-53, designados através das portarias nºs 078/2021, 338/2021 e 097/2022, 
deverão exercê-la de modo amplo, irrestrito e permanente em todas as fases de execução das obrigações, inclusive 
quanto ao desempenho do vencedor, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
4.2 – O licitante vencedor deverá aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pelo Município. 
4.3 – A existência e a atuação da fiscalização do Município em nada restringem a responsabilidade integral e 
exclusiva do licitante vencedor quanto à integridade e a correção da execução das prestações a que se obrigam 
suas consequências e implicações perante terceiros. 
 

5 DO PERCENTUAL E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO 
 

5.1 – Pela prestação dos serviços o leiloeiro receberá: 
 

5.1.1 – A título de taxa de comissão o percentual homologado no certame licitatório sobre o valor de venda 
de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato da arrematação, conforme previsto no parágrafo único 
do art. 24, do Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932; e 

5.1.2 – O percentual ofertado na licitação referente a todas as despesas de organização do leilão, a ser pago 
pelo arrematante no ato da arrematação, a incidir sobre o valor final de cada bem arrematado, em atendimento ao 
disposto no art. 70, inciso II, alínea “b”, da Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019. 
 

5.2 – Nenhum valor será devido pelo Município ao leiloeiro pelos serviços prestados. 
 

6 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1 – Não haverá despesa orçamentária para o Município decorrente desta contratação. 
 

7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1 – A Contratada obriga-se a: 
 

7.1.1 – Atender prontamente a quaisquer exigências das secretarias municipais participantes, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

7.1.2 – Comunicar às secretarias municipais participantes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas que antecedem 
a data da entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

7.1.3 – Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 
como com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.4 – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de 
referência ou na minuta do contrato. 

7.1.5 – Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, embalagens, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros 
que incidam ou venham incidir na execução do objeto; 

7.1.6 – Realizar o Serviço de instalação com fornecimento de todos os materiais e acessórios. 
 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1 – A Contratante obriga-se a: 
 

8.1.1 – Proporcionar todas as condições para que a contratada possa executar o fornecimento do objeto de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência;  

8.1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo (a) leiloeiro (a) vencedor 
(a);  

8.1.3 – Disponibilizar local, data e horário para realização do Leilão;  
8.1.4 – Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos em desacordo com o solicitado/autorizado;  
8.1.5 – Efetuar o pagamento no prazo e condições contratuais pelos materiais efetivamente entregues. 

 

9 MEDIDAS ACAUTELADORAS 
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9.1. Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de risco iminente, 
a Administração adotará como medida acauteladora a retenção do pagamento até que cesse o risco iminente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

10 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

10.1. Em caso de transgressão das regras contidas no edital, a contratada estará sujeita às sanções 
administrativas contidas na Lei nº 8.666/93. 

 
Paraíba do Sul, 15 de fevereiro de 2023. 

 

 

_______________________________ 
Francisco Carlos Martins 

Secretário Municipal de Planejamento e Administração 
 
 
 

__________________________________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023 
 

OBJETO: O presente Termo de Referência tem como finalidade de contratação de “LEILOEIRO PÚBLICO 
OFICIAL” para a prestação de serviços de alienação de bens móveis inservíveis de propriedade do Município de 
Paraíba do Sul, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência. 
 

Item Quant. Unid. Descrição do Serviço 
Percentual ofertado 

em numeral 
Percentual ofertado 

por extenso 

01 01 Serv. 

DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO DO 
LEILÃO A SEREM PAGAS PELO 
ARREMATANTE NO ATO DA 
ARREMATAÇÃO, A INCIDIR 
SOBRE O VALOR FINAL DE CADA 
BEM ARREMATADO, EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 
ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 
72, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

  

 

Vigência: 12 meses podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração, até o 
limite de 60 meses com a celebração dos respectivos termos de aditamento, nos termos e condições permitidos 
pela legislação vigente. 
 

Validade da Proposta _______ (não inferior a 60 dias corridos): 
 

DECLARO que o percentual contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
 

DADOS DO PROPONENTE: 
 

Razão Social: 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Endereço Completo: ________________________________________________ nº _____, Bairro ____________ 
 

CNPJ: _________________________________________________-  
 

Inscrição Estadual: __________________________________________ 
 

Telefone: _____________________________________ e-mail: ______________________________________ 
 

Dados do Representante legal responsável pela assinatura do Contrato: 

Nome Completo 

Estado Civil 

Profissão 

Nº Identidade 

Nº CPF 

Endereço completo 
 

LOCAL E DATA:  
 

___________________________________________________ 
ASS. RESPONSÁVEL 
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ANEXO III 
 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a pessoa física 
__________________________________________________________________________, nacionalidade 
_____________________, estado civil ________________________, profissão 
________________________________, portador da Carteira de Identidade nº __________________________ 
- ___ e do CPF nº ______________________________, nomeia e constitui seu representante o Sr.(a) 
_____________________________________________________________________________, portador (a) 
da carteira de Identidade nº _______________________ - ______ e do CPF nº 
___________________________, a quem confere poderes para representar a pessoa outorgante o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 033/2023, instaurado pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, em especial para firmar 
declarações, atas, propostas e contratos, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os 
valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame acima indicado. 

 
 

Local e data. 
 
 
 

Assinatura do responsável pela outorga 
 
 

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada da matricula na JUCERJA do 
proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para 
constituir mandatário. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL-RJ 

 
 
 
 

..........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
.............................., com sua sede ..........................................., em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso 
VII, da Lei n.º 10.520/2002, DECLARA que está apta e cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no edital que rege o certame acima indicado. 

 
 
 

............................, .... de .......... de 2023. 
 
 

....................................................................................... 
Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

A pessoa física ___________________, (nacionalidade), ____________________ (estado civil), 
_________________ (profissão),__________________, portador do RG_________________________, 
cadastrado no CPF sob nº _______________________, residente e domiciliado na cidade de 
__________________________________, declara para todos os fins de direito, especificamente para 
participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 8.666/93 e Constituição Federal, 
que: 

 
a) Não há fato superveniente impeditivo à habilitação para participação em processos/procedimentos 
licitatórios junto a órgãos públicos, comprometendo a declará-lo(s) caso venha(m) a ocorrer. 

 
b) Que está em situação regular junto ao Ministério do Trabalho. Não possuímos em seu quadro de pessoal 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer outro tipo 
de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos moldes do inciso XXXIII do artigo 7º da 
CF. 

 
c) Que cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados. 

 
d) Que examinou cuidadosamente o processo contendo o Edital Completo, nele não achando nenhuma falta 
ou irregularidade que comprometesse a legalidade do certame licitatório, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 033/2023 aceitando e submetendo-se, portanto, aos itens editalícios, às cláusulas contratuais e às condições 
físicas ora estipuladas para a execução do objeto licitado. 

 
e) Que não foi declarada inidônea ou apenada por suspensão pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 
IV); 

 
f) Que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Paraíba do Sul, direta 
ou indiretamente e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 
g) Que não possua vínculos direto ou indireto com o Município de Paraíba do Sul, nos termos do art. 9º da Lei 
Federal 8.666/93. 

 
h) Que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. 

 
Local e data: 

 
Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Aos ____dias do mês de ________ de 2023, de um lado A PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 29.138.385/0001-30, com sede na, centro de Paraíba do Sul, neste ato representada pela 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, ____________, residente e domiciliada ____________, portadora 
da cédula de identidade RG nº. ___________ e inscrita no CPF/MF sob o nº. ___________ a seguir denominada 
CONTRATANTE e, de outro lado a pessoa física _______________________ (qualificação), residente e 
domiciliado na cidade de ______________, à ____________________________, _______, portador da Cédula 
de Identidade RG n. __________________ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
– CPF, sob n. ______________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, sob a 
disciplina da Lei n. 8.666/93 e na presença das testemunhas abaixo, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 

1.1 O presente contrato tem como finalidade a contratação de “LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL” para a 
prestação de serviços de alienação de bens móveis inservíveis de propriedade do Município de Paraíba do Sul. 

 

Item Quant. Unid. Descrição do Serviço 
Percentual ofertado 

em numeral 
Percentual ofertado 

por extenso 

01 01 Serv. 

DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO DO 
LEILÃO A SEREM PAGAS PELO 
ARREMATANTE NO ATO DA 
ARREMATAÇÃO, A INCIDIR 
SOBRE O VALOR FINAL DE CADA 
BEM ARREMATADO, EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 
ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 
72, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 

2.1-Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores 
são de conhecimento da CONTRATADA: edital de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2023, propostas dos demais licitantes e da proponente vencedora, ata da sessão de abertura das propostas, 
adjudicação do processo licitatório, homologação da proposta pelo Prefeito e legislação pertinente à espécie. 

2.2- Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a 
ser necessária durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações dos 
procedimentos, prazos, ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

3.1-Compete à CONTRATANTE a inspeção dos serviços prestados pela CONTRATADA sempre que 
julgar necessário, a fim de verificar a sua boa execução, fornecendo as instruções e orientações que julgar 
necessárias para o constante e almejado aprimoramento dos serviços. 

3.2 – A Contratante obriga-se a: 
 

3.2.1 – Proporcionar todas as condições para que a contratada possa executar o fornecimento do objeto de acordo 
com as determinações deste Termo de Referência;  

3.2.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo (a) leiloeiro (a) vencedor 
(a);  

3.2.3 – Disponibilizar local, data e horário para realização do Leilão;  
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3.2.4 – Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos em desacordo com o solicitado/autorizado;  
3.2.5 – Efetuar o pagamento no prazo e condições contratuais pelos materiais efetivamente entregues. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1- A Contratada obriga-se a: 
 

4.1.1 – Atender prontamente a quaisquer exigências das secretarias municipais participantes, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 

4.1.2 – Comunicar às secretarias municipais participantes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas que antecedem 
a data da entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

4.1.3 – Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 
como com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.1.4 – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de 
referência ou na minuta do contrato. 

4.1.5 – Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, embalagens, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros 
que incidam ou venham incidir na execução do objeto; 

4.1.6 – Realizar o Serviço de instalação com fornecimento de todos os materiais e acessórios; 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 – A prestação dos serviços será realizada nas condições estabelecidas no presente termo, no edital e seus anexos 
e no termo de contrato, seguindo os parâmetros de qualidade, com emprego de ferramental apropriado, e dispondo 
de infraestrutura e de equipe qualificada suficientes a perfeita execução do objeto contratado. 
5.2 – O leilão será realizado na forma presencial, devendo o leiloeiro dispor de todos os recursos tecnológicos e 
físicos necessários para a sua realização. 
5.3 – Todos os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontra não se aceitando reclamações 
posteriores 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DO PERCENTUAL E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO 
 

6.1 – Pela prestação dos serviços o leiloeiro receberá: 
 

6.1.1 – A título de taxa de comissão o percentual homologado no certame licitatório sobre o valor de venda 
de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato da arrematação, conforme previsto no parágrafo único 
do art. 24, do Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932; e 

6.1.2 – O percentual ofertado na licitação referente a todas as despesas de organização do leilão, a ser pago 
pelo arrematante no ato da arrematação, a incidir sobre o valor final de cada bem arrematado, em atendimento ao 
disposto no art. 70, inciso II, alínea “b”, da Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019. 
 

6.2 – Nenhum valor será devido pelo Município ao leiloeiro pelos serviços prestados. 
6.3 - Da Dotação Orçamentária: 

6.3.1 – Não haverá despesa orçamentária para o Município decorrente desta contratação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS PRAZOS 
 

7.1 -A vigência do presente contrato será de 12 meses, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, ou 
seja, de __/__/__ a __/__/__. 

7.2-O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II, do artigo 57 da Lei 8666/93, 
mediante acordo entre as partes por meio de termo aditivo. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS MULTAS 
 

8.1-Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato, sujeitará a Contratada, sem 
prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93, as seguintes multas: 
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A CONTRATADA incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global contratado, 
pela inobservância de qualquer cláusula da presente avença ou inexecução parcial. 

O descumprimento total do contratado pela CONTRATADA implicará em multa de valor 
correspondente a 20% (vinte por cento) do total do valor ajustado, 
 

§ 1° - As multas pecuniárias não pagas na data de vencimento serão inscritas em dívida ativa e 
sujeitas à execução judicial. 

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal nº.8.666/93. 
§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, 

momento em que o Departamento de Fazenda comunicará à CONTRATADA. 
§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
§ 5° – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA RESCISÃO 
 

9.1-A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de 
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 
 

a)- quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; 
b)- quando houver interrupção na prestação dos serviços ora contratados, sem justificativa aceita. 

 

9.2- A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

9.3-Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA 
se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não 
criando dificuldades de qualquer natureza. 

9.4-A rescisão contratual obedecerá, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77,78, 79 e 80 da Lei 
Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

9.5-Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não caberá à CONTRATADA 
direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º do artigo 79 da Lei Federal 8.666/93. 

9.6-Reconhece a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista pelo inciso I do artigo 79 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
 

10.1- Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor 
e disposições específicas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1 – A fiscalização, com fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, cabe ao Município, que a seu 
critério e por meio dos servidores: Marilete da Piedade Paredes – CPF nº 994.857.887-20, Sebastião Rangel Christo 
– CPF nº 026.910.627-83, Luis Carlos Raimundo Junior – CPF nº 106.160.847-65 e Soraya Lemos Rodrigues 
Ramos – CPF nº 788.783.737-53, designados através das portarias nºs 078/2021, 338/2021 e 097/2022, deverão 
exercê-la de modo amplo, irrestrito e permanente em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto 
ao desempenho do vencedor, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 

11.2 – O licitante vencedor deverá aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo Município. 

11.3 – A existência e a atuação da fiscalização do Município em nada restringem a responsabilidade 
integral e exclusiva do licitante vencedor quanto à integridade e a correção da execução das prestações a que se 
obrigam suas consequências e implicações perante terceiros. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, para soluções de qualquer 
pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja. 
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12.2 E por estarem as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste contrato, ficam 
ajustadas a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares e assinam o presente em três vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
Paraíba do Sul, ___ de ________ de 2023. 
 
 
 
DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 
Prefeita Municipal 
 
 
 
Contratante 
CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
1._________________________________ RG __________________ 
 
2._________________________________ RG __________________ 
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ANEXO VII 
 

RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS 
 
Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial obséquio de nos fornecer as 
seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de ser a vencedora, já termos os dados necessários para a elaboração 
do contrato e ordem de pagamento. 
 

PESSOA FISICA: 
 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

CPF: 
 

RG: 
 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
 

NÚMERO: 
 
 

BAIRRO: 
 
 

CIDADE: 
 
 

ESTADO: 
 
 

CEP: 
 
 

FUNÇÃO QUE OCUPA: 
 
 

DADOS BANCÁRIOS (preferencialmente BB ou CEF): 
 
 

 
LOCAL/DATA, 

 
______________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
 

 
OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DO 
VENCEDOR. 
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ANEXO VIII 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

PESSOA FÍSICA: 
 
 
CPF: 
 
 
ENDEREÇO: 
 
 

Nº 
 

BAIRRO: 
 

CIDADE: 
 
 

ESTADO: 
 

CEP: 
 

E-MAIL: 
 
 

TELEFONE: 
 

 
 
 
Recebemos, através de e-mail, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada. 

 
Local: ____________, ____ de _______________ de 2023. 

 
 

_______________________ (Assinatura) 
 

________________________ (Nome) 
 

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre este Município e os participantes, solicito que 
Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de Licitação por meio 
do e-mail licitacaopmps2@gmail.com.  
 
A não remessa do recibo exime o Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


