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EDITAL
Chamamento Público nº 001
01/2021/PMC
Processo Administrativo nº 844
844/2021/SEMESP
O Município de Cabixi, Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitações –
CPL, instituída pelo Decreto nº 48, de 15 de janeiro de 2021, nomeada por meio do Decreto nº
226 de 22 de outubro de 2021 para a realização de Chamamento Público para a contratação de
serviço de Leiloeiro,torna
torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra
instaurado o Edital de Chamamento Públiconº 001/2021/PMC,
001/2021/PMC,com
com vistas a credenciar Leiloeiros
Públicos Oficiais,
iais, pessoa física, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais
e sucessivos períodos, desde que atendam aos requisitos do chamamento público, para atender às
necessidades da Prefeitura Municipal de Cabixi
Cabixi,, nos termos do Decreto nº 21.981
21.9 de 19 de
outubro de 1932, observando o que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como, as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Início da sessão pública do Credenciamento: 06 de dezembro de 2021, às 09h 00min
(horário de Rondônia).

Local da realização da sessão: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na
sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Tamoios, nº 4031, Centro, Cabixi – RO.

Disponibilidade do Edital
Edital: O Edital poderá ser adquirido gratuitamente pelo site
www.cabixi.ro.gov.br, ou pelo ee-mail
mail cpl_cabixi@hotmail.com, a partir da data de publicação
no Diário Oficial do Município da AROM.
1.

DO OBJETO

1.1.

Contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais, pessoa física, mediante credenciamento,
visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cabixi-RO,
Cabixi
conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento para realização de leilão de bens
móveis e veículos considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis,
ociosos, de recuperação antieconômica e alguns remanescentes de leilões anteriores, em
Cabixi-RO.

2.

DAS
AS ETAPAS DO PROCESSO

2.1.

O processo de credenciamento e escolha de que trata este Edital obedecerá às seguintes
etapas:
I.

II.

entrega do envelope contendo toda a documentação exigida, no local, dia e
horário estabelecido no preâmbulo deste Edital;
análise documental;

III.

divulgação dos credenciados;

IV.

realização do sorteio;
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V.
VI.

contratação do leil
leiloeiro;
acompanhamento da execução do contrato.

3.

DOSESCLARECIMENTOS
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1.

Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o prazo legal não serãoaceitas
alegações de desconhecimento.

3.2.

Qualquer interessado poderá impugnar o present
presentee Edital de credenciamento por eventuais
irregularidades, através de protocolo junto a Comissão Permanente de Licitação, ficando
estabelecido para tanto, o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis após a publicação
resumida deste instrumento convocatóri
convocatório.

3.3.

A Comissão Permanente de Licitação responderá ao pedido de impugnação no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis.
úteis.Decairão
Decairão do direito de impugnar os termos deste edital o
Leiloeiro que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes.Os
.Os pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital deverão ser
protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação
Licitação.

3.4.

A Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre o pedido interposto no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, contados da sua protocolização, apoiado se necessário pelo
Setor Técnico Demandante, pelo Órgão Jurídico, contábil, e/ou outros, conforme o caso.

3.5.

A falta de pedido de esclarecimentos ou a não impugnação aos termos deste edital de
CREDENCIAMENTO, na forma e prazo legalment
legalmentee definidos, acarreta a decadência do
direito de arguir as regras do certame.

3.6.

A Prefeitura de Cabixi não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos ou
impugnações protocolizadas fora do prazo, e em local diverso domencionado neste
Edital.

3.7.

Os interessados
ssados em participar do certame obrigam
obrigam-se
se a acompanhar as publicações
referentes às impugnações e esclarecimentos no Sítio Oficial da prefeitura
(www.cabixi.ro.gov.br).
.ro.gov.br).

4.

DA SESSÃO PÚBLICA

4.1.

Poderão participar os Leiloeiros Oficiais devidamente matriculados na Junta Comercial
do Estado de Rondônia, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital.
Edital.A sessão
pública do Credenciamento terá início com a entrega dos envelopes contendo toda a
documentação de Habilitação e deverá ser entregue, devidamente fech
fechado,
impreterivelmente no local e data especificados no preâmbulo deste edital.

4.2.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do credenciamento na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro
eiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço estabelecido.
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com respeito a:
4.3.1. recebimento dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação de cada
interessado;
4.3.2. aberturas dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação de cada
interessado;
4.3.3. devoluções dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação aos licitantes
inabilitados;
4.3.4. seleções dos licitantes habilitados e posterior sorteio para a formalização ddo Rol dos
Credenciados, caso haja empates.
4.4.

Inicialmente será aberta a sessão pública pelo Presidente da Comissão e recebido os
envelopes, sendo que o(s) envelope(s) serão abertos e rubricados por todos os presentes e
ficarão em poder da Comissão, que caso entenda ser necessário a suspensão do certame
para análise da documentação e proposta, assim o será suspensa.

4.5.

Será desclassificado do credenciamento o Leiloeiro que deixar de apresentar
adocumentação
documentação na forma e prazos previstos neste Edital.

4.6.

O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital,
Edital,e será
considerado habilitado o Leiloeiro Oficial que apresentar o Requerimento, as
Declarações, e a documentação necessária àhabilitação, em cópia autenticada por cartório
competente, ou original
ginal e cópia para serautenticada por membros da Comissão, ou
servidor da Administração, neste casoa autenticação deverá der realizada em até 24 (vinte
e quatro) horas anterior à dat
data marcada para a abertura dos envelopes.

4.7.

Será considerado inabilitado o Le
Leiloeiro
iloeiro Oficial que deixar de apresentar adocumentação
a
solicitada, apresentá-la
la com vícios/defeitos, contrariar qualquerexigência contida neste
Edital, ou cujos documentos estiverem com prazo(s) de validadeexpirada(s).

4.8.

A ocorrência de fato superveniente qu
quee possa acarretar inabilitação de Leiloeirodeverá
ser comunicada imediatamente à Comissão, no momento em que se verificar.

4.9.

Dada a natureza do contrato, bem como a especificidade dos serviços, serãocredenciados
os Leiloeiros Oficiais que atenderem as exigên
exigências
cias às necessidadeselencadas neste Edital.

4.10. Após adoção das providências pela Comissão, todos os documentos serão
serãojuntados ao
respectivo processo.
4.11. A sessão de julgamento mencionada neste edital, a critério da Comissão, ààvista do
volume de Pedidos de Credenc
Credenciamento,
iamento, poderá ser suspensa paraposterior continuação
dos procedimentos.
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a enumeração dos leiloeiros participantes que apresentarem os envelopescontendo a
"Documentação
ção para Habilitação”
Habilitação”.
4.13. Havendo renúncia expressa de todos os participantes ao direito de interporrecurso contra
o resultado do julgamento da habilitação no ato em que foi adotada adecisão, a Comissão
poderá realizar, nesta mesma sessão, o sorteio para orde
ordenamento
namento dos leiloeiros
habilitados no banco decredenciados, lavrando
lavrando-se Ata.
4.14. Decorrida a fase de habilitação, não cabe desistência pelo participante, salvopor motivo
justo decorrente de fato superveniente formalmente comunicado e aceitopela Comissão.
5.

DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO

5.1.

A Comissão, após análise da documentação dos participantes e verificadas
suaregularidade,
regularidade, convocará os Leiloeiros Oficiais habilitados para asessão pública de
sorteio destinado à elaboração do rol de credenciados, sendo que arelação numerada
obedecerá ao critério de ordem de sorteio, nos termos da lei 8.666/93.

5.2.

A sessão pública de sorteio para elaboração do rol de credenciados serárealizada na Sala
da Comissão Permanente de Licitações
Licitações, no endereçojá dito no preâmbulo deste edital, em
data e horário previamente designado e comunicadoaos Leiloeiros Oficiais participantes.

5.3.

A relação numerada de Leiloeiros Oficiais credenciados será utilizada de formaa se
estabelecer a ordem de designação e o rodízio dos leiloeiros, e será
rigorosamenteseguida,
guida, mantendo
mantendo-se
se a sequência, a começar pelo primeiro sorteado.

5.4.

O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou estiver suspenso/impedido de realizarleilões,
perderá a vez, situação em que será chamado o próximo na ordem declassificação.

5.5.

Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será ocupada pelopróximo na
ordem de classificação, reordenando os demais.

6.

DOS
OS PROCEDIMENTOS DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO

6.1.

Para a Sessão do sorteio a Comissão terá à sua disposição1 (uma) urna, sendo o
procedimento realizado
alizado da seguinte maneira:
6.1.1. Serão dispostas na urna, tantas cédulas quantas forem os licitantes habilitados,cada
qual com a indicação do nome dos leiloeiros em disputa.
6.1.2. O Presidente da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna o nomedo
leiloeiro
iro que será credenciando no mínimo três seguindo na ordem primeira,
segundoe terceiro, sendo necessário para que por eventual necessidade de
convocação.
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como será disponibil
disponibilizado
izado no sítio da prefeitura, qual seja,www.cabixi.ro.gov.br,
seja,www.
bem como outros meios de publicidade adotado pelomunicípio.
7.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1.

Poderão participar os Leiloeiros Oficiais devidamente matriculados na Junta Comercial
do Estado de Rondônia,
ônia, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital.

7.2.

Não poderão participar da presente licitação os interessados que:
a) Estiverem suspensos para licitar e contratar com a Administração Pública;
b) Forem declarados inidôneos para licitar e contratar ccom
om a Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal;
c) Sejam servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Município de
Cabixi,, ou que se enquadre em qualquer das hipóteses do art. 9º da Lei 8.666/93;
d) Não preencherem as condições de credenciamento estipuladas neste Edital;
e) Estiverem com a matrícula de Leiloeiro Oficial suspensa na Junta Comercial do
Estado de Rondônia.

7.3.

O leiloeiro arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação do seu
credenciamento.

7.4.

A participação do leiloeiro no credenciamento implica aceitar todas as condições
estabelecidas neste Edital.

7.5.

Analisada documentação apresentada, os interessados credenciados, mediante contatação
do preenchimento dos requisitos exigidos no presente Edital, pa
participarão
rticiparão de sorteio para
a escolha de um leiloeiro que será contratado nos termos da minuta contratual anexa.

7.6.

Os interessados poderão recorrer do resultado publicado em relação à avaliação da
documentação, apresentando suas razões devidamente fundamentad
fundamentadas e por escrito, no
prazo de até 2 (dois) dias úteis contados do dia da seção pública, ficando, nesse período,
autorizadas vistas do processo.

7.7.

O recurso limitar-se-áá a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a
documentação apresentada no at
ato
o do credenciamento, não sendo considerado documento
anexado em fase de recurso.

7.8.

O recurso deverá ser protocolado ou enviado por via postal a Comissão Permanente de
Licitação, no prazo estabelecido no preâmbulo,, ficando estabelecido o prazo de até 2
(dois) dias para análise.

Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail:
mail: cpl_cabixi@hotmail.com

Proc.: 0844/2021
Nº Fl: 0022
A Prefeitura Municipal de Cabixi poderá decidir pela reconsideração ou manutenção da Resp. Allison

7.9.

decisão, devendo, neste caso, expedir decisão definitiva no prazo máximo de 2 (dois)
dias.
7.10. Somente o próprio interessado ou seu representante legalment
legalmentee habilitado poderão
interpor recurso.
7.11. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não
protelatórios.
7.12. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo
de contestação.
7.13. Os resultados dos recursos interpostos serão comunicados diretamente aos recorrentes.
7.14. Havendo renúncia expressa de todos os participantes ao direito de interpor recurso contra
o credenciamento no ato em que foi adotada a decisão, a Comissão Permanente de
Licitação realizará imediat
imediatamente
amente o sorteio para contratação do leiloeiro credenciado, de
tudo lavrando-se Ata.
8.

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO

8.1.

Os documentos devem ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente,
ou original e cópia para ser autenticad
autenticadaa pela Comissão, ou servidor da Administração.

8.2.

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos de que trata este item e
subitens, sendo a apresentação dos referidos de inteira responsabilidade do Leiloeiro
Oficial.

8.3.

O envelope de documentação ddeverá conter os documentos:
a)

Requerimento dirigido à Comissão Permanente de Licitação, conforme modelo no
Anexo II;

b)

Cópia da carteira de identidade (identidade civil)
civil)e/ou
ou outro documento que o
identifique;

c)

Comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa física (CPF),
(CPF) com
situaçãocadastral regular, emitida através da internet, com data não superior a 30
(tinta) dias,anteriores à data deste credenciamento;

d)

Certidão de regularidade perante os tributos federais perante a fazenda nacional
nacional;

e)

Certidão de regularidade
egularidade perante a Fazenda Estadual
Estadual;

f)

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal (do local de residência do
leiloeiro);

g)

Comprovante de endereço residencial;
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situação de regularidade para o exercício da profissão, nos termos do Decreto
Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, e da Instrução Normativa nº 17, de 5 de
dezembro dee 2013, expedida pelo Departamento de Registro Empresarial e
Integração – DREI;
i)

Atestado(s) de capacidade técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado, onde comprove que o Leiloeiro prestou, ou esteja prestando serviços
com características
erísticas pertinentes e compatíveis ao objeto deste Edital e ateste a
inexistência de qualquer fato desabonador em relação a ele,, ficando reservado a
Prefeitura municipal de Cabixi
Cabixi-RO
RO direito de solicitar cópias dos contratos a que se
referem tais document
documentos;

j)

Declaração Conjunta de que não existe fatos impeditivos de contratar o participante,
de que o leiloeiro não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o poder
público ou não está suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração
Municipal e ainda declarando que o participante não contrata trabalhadores menores
de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma
hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz,
na forma da lei,
ei, conforme modelo contido no Anexo III;

9.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE

9.1.

Os interessados deverão apresentar junto aaComissão
Comissão Permanente de Licitação,
Licitação 1 (um)
envelope, devidamente rubricado e lacrado, contendo documentação exigida neste Edital
para a instrução do processo de credenciamento, no qual conste a seguinte informação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N º 001/2021
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO
DATA/HORA: 06/12/2021ÀS 09:00 HORAS
DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO
PROPONENTE:

9.2.

Somente serão aceitos os envelopes que estiverem identificados corretamente, não sendo
permitido à Comissão ou funcionário responsável fazer os respectivos acertos,devendo,
se for o caso, anotar a anormalidade encontrada e comunicá
comunicá-la
la por escrito àComissão.
àCom

9.3.

Após o horário descrito no preâmbulo nenhum envelope ou documento pertinentea este
Credenciamento será recebido pela Comissão ou funcionário responsável, nãosendo
permitido aos interessados fazerem acréscimos ou modificações nos envelopesjá
entregues.

9.4.

A entrega do envelope configura a aceitação de todas as normas e condiçõesestabelecidas
neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas ascondições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação, obrigando
obrigando-se orequerente a
declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditiva àparticipação, quando
for o caso.
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9.5.

Cada Leiloeiro poderá apresentar apenas um envelope contendo a documentação.

9.6.

Os envelopes referidos neste item permanecerão fechados e inviolados até a horade sua
abertura na sessão pública.

10.

DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Conduzir as atividades necessárias à realização do leilão, assim como verificar e aprovar
previamente o edital, especificações de bens a leiloar, cartas de adjudi
adjudicação edemais
documentos e formulários que devam ser empregados nos procedimentos de leilões
leilões.
10.2. Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares e outros recursos humanos cuja
atuação seja necessária à boa condução dos procedimentos de leilões, assim ccomo
elaborar, assinarem e oferecer a Prefeitura Municipal de Cabixi ao final do leilão, as atas,
relatórios, demonstrativos e todos os demais papéis necessários à perfeita e regular
conclusão do procedimento de leilões que presidir
presidir.
10.3. Adotar todas as demais providências e suprir todos os custos necessários à regularidade e
boa condução dos leilões que presidir
presidir.
10.4. Divulgação do leilão, da seguinte forma:
10.5. Editais publicados em jornais de grande circulação, mala eletrônica para ospotenciais
clientes no sítio eletrônico
ônico da Prefeitura;
10.6. Internet através do site da Prefeitura com a descrição completa dos bens, fotos
econdições gerais de venda e pagamento;
10.7. Preparar e organizar a visitação dos bens com segurança especializada e
equipedevidamente treinada para atendimento aos interessados;
10.8. Apresentar a Prefeitura Municipal de Cabixi em 10 (dez) dias úteisapós a data da
realização do leilão as respectivas prestações de contas, sendoobrigatórios que nas
mesmas constem os seguintes documentos: ata de leilão, relatóriogeral de venda, cópia
dos editais publicados, cópias das faturas de leilão e cópia dos comprovantes de
pagamento.
11.

DA REMUNERAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO

11.1. A remuneração dos serviços será no importe de 5% (cinco por cento) do valor de todos
os bens leiloados, auferida
uferida dos arrematantes, nos termos do disposto no art. 24, § único,
do Decreto nº 21.981/32.
11.2. A Prefeitura Municipal de Cabixi não pagará ao credenciado/contratado qualquer valor a
título de remuneração, está se dará exclusivamente através da taxa de comissão
com
(5%) de
obrigação do comprador, nos termos do citado dispositivo legal.
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regulamentares, incumbindo
incumbindo-lhes,
lhes, nos termos deste Edital, as seguintes obrigações:
a) preparar
rar os loteamentos;
b) realizar ampla divulgação do leilão;
c) distribuição de flyers;
d) realizar levantamento fotográfico dos bens;
e) no leilão, cadastrar todos os participantes e cadastrar os 3 (três) primeiros
arrematantes do lote, em ordem decrescente;
f) executar o leilão com funcionários treinados.
12.

DO PAGAMENTO DAS ARREMATAÇÕES

12.1. O recolhimento das importâncias devidas à contratante descontados o percentual de
comissão de vendas ofertado, deverá ser efetuado na conta Única da Prefeitura de Cabixi
CabixiRO,Agencia 3998-5, Conta corrente 2001
2001-x, por meio de comprovação bancária,
banc
de
acordo com as instruções que serão fornecidas ao leiloeirocredenciado pela Comissão
constituída pela contratante,durante a execução do contrato, de forma a não prejudicar o
cumprimento dos prazos estabelecidos.
12.2. Em hipótese alguma será aceito pagamento em mãos.
12.3. Os bens cujos pagamentos decorrentes de alienação não se processarem dentro dosprazos
ou formas estipuladas no item anterior, serão reintegrados ao patrimônio daPrefeitura
Municipal de Cabixi,, perdendo os arrematantes os valorespagos, sem que lhes caiba
qualquer direito a reclamações judiciais ou extrajudiciais.
12.4. O Leiloeiro Credenciado terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
encerramento do Leilão, para apresentar à Pre
Prefeitura
feitura de Cabixirelatório de prestação de
contas, contendo o demonstrativo financeiro e os comprovantes de despesas.
13.

DA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO

13.1. Decorrido o prazo recursal ou após a decisão dos recursos eventualmente interpostos, a
relação numerada dos Leiloeiros Oficiais credenciados, respeitando a ordem de
classificação por sorteio, se assim houver a necessidade do sorteio, será homologada pela
Autoridade competente e publicada no Diário Oficial do município,bem como nos
demais meios utilizados para pu
publicidade.
14.

DO CONTRATO
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leiloeiro sorteado no Diário Oficial do Município – AROM, e terá sua vigência
estabelecida dentro dos limites previstos pela Lei Federal nº 8.666/93.
14.2. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por ato formal e unilateral da
Prefeitura Municipal de Cabixi – RO, nos casos enumerados na Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações, comunicando expressamente ao Contratado, com antecedência mínim
mínima
de 5 (cinco) dias, sem prejuízo dos serviços já prestados e sem que caibam, ao contratado
qualquer direito, vantagem e/ou indenizações.
14.3. São de inteira responsabilidade do CONTRATADO as obrigações pelos encargos
previdenciários, sociais, fiscais, trabalhi
trabalhistas,
stas, securitários e comerciais resultantes de
execução do contrato.
14.4. Os direitos e deveres das partes, regras de atendimento, acompanhamento da execução
dos serviços e demais normas serão previstas no contrato a ser celebrado, nos termos da
minuta contratual
al constante do Anexo IIV deste Edital.
14.5. O acompanhamento da execução do contrato será de responsabilidade da Comissão
nomeada pela Administração Municipal para tal fim, devendo as intercorrências ser
registradas em relatórios anexados ao processo do leiloei
leiloeiro
ro contratado.
15.

DAFISCALIZAÇÃO

15.1. A execução do contrato será fiscalizada pela comissão do leilão nomeada pelo Chefe do
Poder Executivo.
16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. São obrigações da licitante/contratada, além das demais previstas neste Edital:
16.1.1. Obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações;
16.1.2. Fazer a avaliação e organização dos lotes juntamente com a comissão designada pelo
Município de Cabixi
Cabixi;
16.1.3. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas;
16.1.4. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão da Prefeitura Municipal de Cabixi a
inspeção dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
16.1.5. Informar a Prefeitura Municipal de Cabixi a ocorrência de qualquer fato ou condição
que possa atrasar ou impedir a cconclusão
onclusão dos serviços, no todo ou em parte,
indicando as medidas para corrigir a situação;
16.1.6. Executar da melhor forma os serviços contratados, bem como as instruções,
especificações e detalhes fornecidos ou ditadas pela Prefeitura Municipal de Cabixi;
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subcontratar quaisquer dos serviços, a que está obrigado por força do contrato, sem
prévio assentimento por escrito da Prefeitura Municipal de Cabixi;
Cabixi
16.1.8. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais;
16.1.9. Fornecer toda mão
mão-de-obra,
obra, materiais, equipamentos necessários à execução dos
serviços, especialmente aqueles necessários às preleções de áudio do Leilão,
responsabilizando-se
se por todos os ônus decorrentes do contrato, quer trabalhistas e
previdenciários, como salários, seguros, taxas de administração e demais encargos
sociais e outros que porventura vierem a existir;
16.1.10. Responsabilizar--se
se por danos causados à Prefeitura Municipal de Cabixi ou a
terceiros, decorrentes
rrentes da execução dos serviços, isentando a Prefeitura Municipal de
Cabixi de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos de
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas na execução dos serviços ora
contratadas;
16.1.11. Responsabilizar--se
se em acatar todas as normas, disposições e regulamentos
pertinentes aos serviços objeto deste contrato;
16.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação
exigidas na licitação.
16.1.13. Desenvolver as atividades técnicas previstas neste Contrato de forma convergente
com a legislação reguladora da matéria.
16.1.14. Realizar o Leilão em local e horário a ser definido de comum acordo com a
Prefeitura Municipal de Cabixi previamente descrito em Edital próprio do Leilão,
conduzindo-oo com dinamismo, dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade,
igualdade, moralidade, publicidade e eficiência;
16.1.15. Proceder a publicação do extrato do Edital do Leilão;
16.1.16. Promover ampla divulgação do Leilão em veículos de comunicação, assumindo
os custos
ustos com publicidade em jornais, televisão e rádio, se forem necessários,
folders, mala direta, telemarketing, divulgação em site, produção do material de
divulgação, e-mails
mails e faixas, sem prejuízo da Prefeitura Municipal de Cabixi,
estender o alcance da publicidade com vistas a fomentar maior publicidade e a
participação de mais interessados no Leilão e a obtenção de maior ágio.
16.1.17. Emitir Termo de Compromisso entre a Prefeitura Municipal de Cabixi a
Contratada e o Arrematante;
16.1.18. Emitir Notas de Arrematação dos bens vendidos;
16.1.19. Elaborar a Ata do Leilão;
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16.1.20.
realização do Leilão;

16.1.21. Apresentar, impreterivelmente, depois de decorridos 10(dez) dias da data da
realização do Leilão, relatório detalhado e circunstanciado dos trabalhos
desenvolvidos;
16.1.22. Manter
anter contato com a Prefeitura Municipal de Cabixi sobre quaisquer assuntos
relativos à prestação dos serviços objeto deste edital, sempre por escrito, ressalvados
os entendimentos verbais determinados pela uurgência
rgência de cada caso;
caso
16.1.23. Fornecerrelatórios
relatórios dos serviços prestados, ficando a apresentação deste vinculado
ao pagamento do percentual a ser pago ao leiloeiro.
17.

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

17.1. Será de responsabilidade da Administração, juntamente com a comissão designada os
seguintes:
17.1.1.

Acompanhar e fiscalizar a execução contratual em conformidade com o art. 67 da
Lei n° 8.666/93;

17.1.2.

Definir a data e horário para o exame dos bens a serem leiloados, assim como para a
realização do leilão;

17.1.3.

Disponibilizar, segundo sua co
conveniência
nveniência quanto à localização, pátio para realização
da hasta;

17.1.4.

Resguardar os bens a serem leiloados e somente os entregar aos arrematantes
compradores, mediante a apresentação de Nota Fiscal de venda, emitida pelo
Leiloeiro, no mesmo estado em que foram leiloados;

17.1.5.

Aprovar Edital de Leilão, para fins de publicação em Diário Oficial;

17.1.6.

Aprovar catálogos de leilão dos bens próprios e de terceiros listados para leilão;

17.1.7.

Aprovar faixas de divulgação da realização da hasta pública;

17.1.8.

Apresentar à contratada relação dos débitos a serem quitados com o valor da
arrematação, inclusive a ordem de prioridade;

17.1.9.

Encaminhar representante para acompanhar os trabalhos da hasta pública;

17.1.10.

Solicitar apoio policial para o local de realização da hasta pública.

17.1.11.

Certificar e diferenciar os veículos úteis das sucatas e os que serão utilizados como
veículo deverão ser entregues juntamente com a CRV
CRV- Certificado de Registro do
Veículo.
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18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido no presente
Edital, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes ssanções
pela Prefeitura Municipal de Cabixi:
a) advertência por escrito;
b) multa, conforme
me os limites máximos estabelecidos em Lei;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pú
Pública,
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 de sanção aplicada com base no subitem
anterior.
18.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais:
a) não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista
em contrato ou instrumento equivalente;
b) retardamento motivado da execução do serviço ou de suas parcelas;
c) paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) prestação de serviços de baixa qualidade.
18.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no
item 18.1.
18.4. As sanções relacionadas nas alíneas “b” e “c” do item 18.1
.1 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Municipal.
19.

DO PRAZO CONTRATUAL

19.1. O contrato oriundo deste Chamamento Público, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Cabixi e o Leiloeiro Oficial sorteado, terá sua vigência estipulada em 12 (doze) meses
podendo ser prorrogado de acordo com as nec
necessidades da Administração.
stração.
20.

DAREVOGAÇÃO
REVOGAÇÃO DO EDITAL

20.1. O presente Edital poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de
fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar
Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail:
mail: cpl_cabixi@hotmail.com

Proc.: 0844/2021
Nº Fl: 0029
Resp. Allison

Proc.: 0844/2021
Nº Fl: 0030
sua revogação, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento Resp. Allison

para os interessados, seja de que natureza for.
21.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. A minuta do Contrato, assim como o inteiro teor do Edital estarão à disposição dos
interessados, para o conhecimento de suas clá
cláusulas,
usulas, no endereço constante no
preâmbulo.
21.2. O extrato do presente Edital será publicado uma única vez no Diário Oficial do
Município –AROM,
AROM, e no jornal de circulação estadual A Gazeta de Rondônia.
21.3. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elab
elaboração
oração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado
em relação a este processo de credenciamento e escolha.
21.4. Caberá ao contratado a obediência às normas de qualidade na prestação dos serviços,
promover
omover a publicidade do leilão que irá ocorrer, atender a todas as disposições legais
vigentes, seja na condução do leilão ou qualquer outro ato que envolva a prestação do
referido serviço.
21.5. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos,
ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo
de credenciamento, anulando
anulando-se
se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes,
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cív
cível
el ou criminal.
21.6. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Permanente de Licitação.
21.7. O leiloeiro deverá promover o leilão através do envio de malas diretas, distribuição de
folders e panfletos, divulgação nas mídias impressas (pelo menos três vezes em jornal de
grande circulação, devendo a última discriminar, detalhadamente, os bens que serão
leiloados) e falada, dentre outras formas lícitas de divulgação.
21.8. O leiloeiro deverá manter
manter-se
se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização da
sua categoria,
ria, sob pena de rescisão contratual.
21.9. O leiloeiro responderá por todos os serviços prestados se sua competência,
isentandointegralmente a Prefeitura Municipal de Cabixi de todo e qualquer ato falho
contra terceiros, conforme art. 70 da Lei Federal 8.666/93
8.666/93.
22.

DO FORO

22.1. As partes elegem o foro da Comarca de Colorado do Oeste - RO para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios decorrentes deste Edital.
23.

DOS ANEXOS

23.1. Fazem parte deste edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
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a) Anexo I – Projeto Básico
Básico;
b) Anexo II – Requerimento à CPL;
c) Anexo III – Declaração Conjunta;
d) Anexo IV – Minuta contratual.
Cabixi – RO, 29
9 de outubro de 2021.

Allison Maicon Bento Pretto
Presidente CCP
Dec. 226/2021
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação dos serviços de 01(um)Leiloeiro
Oficial, para proceder Leilões Públicos de bens móveis e veículos de propriedade da
Prefeitura Municipal de Cabixi
Cabixi-RO, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis,
inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica e alguns remanescentes de leilões anteriores,
em Cabixi-RO.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação faz-se
se necessária para que possamos, através de Leilão, proceder ao
desfazimento de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de Cabixi
Cabixi-RO,
RO, uma das formas
permitidas na Lei nº 8.666.
3. DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços a serem prestados pelo Leiloeiro Oficial abrange a organização, divulgação e
realização de leilões de benss móveis de propriedade da Prefeitura, considerados obsoletos,
sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, recuperação antieconômica, e alguns
remanescentes de leilões anteriores.
3.2. Informações gerais:
3.2.1. O Leiloeiro Oficial, cuja profissão está regulamentada no Decreto Federal 21.981, de
1932, deverá estar devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de Rondônia.
3.2.2. Os leilões deverão ser realizados com observância das normas e leis vigentes e com a
publicidade necessária;
3.2.3. O Leiloeiro Oficial contratado deve dispor de solução técnica integrada para realização do
leilão oficial dos bens, permitindo recebimento de lances em ato presencial e via WEB,
concomitantemente;
3.2.4. O Leiloeiro Oficial deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao
pagamento do bem arrematado;
3.2.5. O Leiloeiro Oficial deverá entregar a Comissão de Fiscalização do Leilão, Ata de Leilão
em até 10 (dez) dias úteis após a realização da sessão pública do certame, contento, dentre
outras as seguintes informações:
a) todos os lances ofertados para o lote ou, pelo menos, os três maiores, se houver, constando
nome completo/firma, endereço e telefone dos ofertantes;
b) nome completo/firma, CPF/CNPJ e nº. de identidade do arrematante vencedor;
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c) endereço e telefone do arrematante vencedor
d) valor do lance vencedor ofertado;
e) relatório contendo descrição e esclarecimentos detalhados – para cada lote licitado - sobre o
trabalho realizado para oferecimento dos bens, indicando, inclu
inclusive,
sive, nomes, endereços e outros
dados relevantes das pessoas contatadas, informando, ainda, quais foram os motivos que
dificultaram a arrematação dos bens;
f) demais fatos relevantes ocorridos no Leilão, inclusive a não ocorrência de lance para
determinado bem.
3.2.6. O Leiloeiro Oficial deverá dispor de sistema informatizado para controle das atividades
inerentes à venda dos bens, bem como fornecer relatórios gerenciais em cada fase do processo (a
exemplo de cadastramento de bens, estratégia de vendas, administração/re
administração/realização do leilão
oficial, relatório específico dos leilões, prestação de contas sobre a venda do bem, dentre outros);
3.2.7. O relatório final de cada leilão deverá constar, no mínimo, descrição do bem, valor de
arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome ddo
o arrematante, quantidade de lotes arrematados,
quantidade de lotes não arrematados;
3.2.8. A Prefeitura de Cabixi--RO, reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, por meio
da Comissão de Fiscalização do Leilão, a execução dos serviços objeto des
deste Termo de
Referência, para fins de prestar orientações gerais e exercer o controle da respectiva execução
contratual.
3.3. Informações sobre realização de leilão oficial:
3.3.1. O Leiloeiro Oficial deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:
a) elaborar os avisos de leilão, submetendo as respectivas minutas para aprovação da Prefeitura
de Cabixi,para
para publicação em jornal local, pelo menos 03 (três) vezes, devendo o último aviso
discriminar, pormenorizadamente, os bens que serão leiloados, enun
enunciar
ciar os gravames e eventuais
ônus que recaiam sobre eles, e informar o horário e local para visitação e exame;
b) elaborar edital para ser publicado pela Prefeitura de Cabixi-RO, no Diário Oficial da União;
c) constar na divulgação do evento na internet e no material impresso a descrição dos bens
ofertados, informações sobre o leilão oficial, telefones e endereço eletrônico (e
(e-mail) para
contatos e esclarecimentos adicionais;
d) utilizar sistema áudio durante o leilão, contendo aparelho de som que possib
possibilite um bom
áudio a todos os participantes do evento ouçam. A critério da Prefeitura de Cabixi-RO,
Cabixi
poderá
ser dispensado o uso do sistema audiovisual ou, em sua substituição, poderão ser utilizadas
fotografias dos bens;
4. DA PROPOSTA
4.1. Deverá constarr na proposta:
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arrematados,, com base no previsto no art. 24 do Decreto 21.981, de 1932, considerando as
especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
4.1.2. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais
como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, taxas, confecção de faixas, elaboração do
edital de leilão e respectivo catálogo, elaboração do aviso do lleilão
eilão para fins de publicação no
DOU, site na internet,, disponibilização de local para a realização do leilão e demais despesas
necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.
4.1.3. Especificação detalhada dos serviços ofertados, em atendimento às exigências
estabelecidas neste Termo de Referência;
4.1.4. Declaração de que efetuará a prestação de contas por meio de relatório, contendo:
demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de arrematação
com
m as Notas Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das importâncias recebidas
e o valor das comissões acertadas já descontadas as despesas autorizadas, no prazo de até 10
(dez) dias corridos,, após a data de realização do leilão;
4.1.5. Declaração
laração de que, caso seja declarado vencedor do certame, cumprirá fielmente as
condições estabelecidas neste Termo de Referência, respeitando os prazos pactuados e que terá
condições técnicas e econômicas para o fiel cumprimento das obrigações assumidas;
4.1.6. Declaração de que dispõe de solução técnica para realização de leilão oficial, utilizando
recursos de tecnologia da informação, permitindo recebimento de lances em ato presencial e via
WEB concomitantemente;
4.1.7. O nome do Leiloeiro Público Ofici
Oficial,
al, indicando o número da matrícula na Junta
Comercial do Estado de Rondônia, colocando o número do Edital do Chamamento Público, dia e
hora de abertura, endereço completo, o número do telefone, fac-símile e endereço eletrônico,
bem como, o número de sua cconta
onta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência onde
deseja receber a comissão dentro do percentual proposto;
4.1.8. Indicação do Local para a realização do Leilão;
4.1.9. Indicação do nome do preposto, se houver, para atuação no Leilão, nos casos de
impedimentos do Leiloeiro Oficial, de acordo com o previsto no art. 11 do Decreto nº 21.981, de
1932;
4.1.10. Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.
5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida ppela
ela Junta Comercial de Rondônia
5.2. Atestado(s) de capacidade técnica
técnica,, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, onde comprove que o Licitante prestou, ou esteja prestando serviços com características
pertinentes e compatíveis ao obje
objeto
to deste Edital e ateste a inexistência de qualquer fato
desabonador em relação ao Licitante
Licitante, ficando reservado a Prefeitura municipal de Cabixi-RO
Cabixi
o direito de solicitar cópias dos contratos a que se referem tais documentos.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATA
CONTRATANTE
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6.1. Disponibilizar espaço e mão
mão-de-obra para montagens dos lotes;
6.2. Publicar o edital no Diário Oficial da União, na Imprensa local e demais praças que a
contratante julgar necessário;
6.3. Acompanhar por meio do fiscal de leilão e funcionários ddesignados
esignados por ela todas as etapas
do leilão;
6.4. Determinar juntamente com o Leiloeiro Oficial, data e hora para realização do Leilão;
6.5. Estabelecer horário para visitação dos lotes, com a supervisão de 01 (hum) funcionário da
Prefeitura de Cabixi-RO;
6.6. Proceder a entrega dos bens aos arrematantes, mediante apresentação das notas de vendas
emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial;
6.7. Proceder a entrega das Autorizações para Transferências de Veículos (DUT) e CRLV,
devidamente preenchidas
enchidas e assinadas com firma reconhecida, para os respectivos arrematantes.
6.8. Manter vigilância, 24 (vinte e quatro) horas por dia no local de visitação dos bens a serem
leiloados. A vigilância atuará desde o início da visitação até a entrega final ddos produtos
arrematados.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1. Presidir o leilão e responsabilizar
responsabilizar-se
se por todos os atos administrativos de sua competência
até o encerramento, com a devida prestação de contas;
7.2. Elaborar os avisos de leilão par
paraa publicação na imprensa, submetendo as respectivas
minutas para aprovação da Contratante
Contratante;
7.3. Elaborar edital oficial do leilão (catálogo), para reprodução pela Contratante,
Contratante contendo
todas as condições do leilão, bem como a descrição completa dos bens, para distribuição gratuita
aos interessados;
7.4. Preparar o material para anúncio do Leilão, cuja publicidade deverá ser de, no mínimo, 03
(três) vezes em jornal local, devendo a última discriminar, pormenorizadamente, os bens que
serão leiloados, enunciar
ar os gravames e eventuais ônus que recaiam sobre eles, e informar o
horário e local para visitação e exame;
7.5. Orientar a Fiscal de Contratos da Prefeitura Municipal de Cabixi--RO para agrupar e
relacionar os bens disponíveis para leilão em lotes, bem ccomo
omo proceder avaliação dos mesmos
através de Laudo de Avaliação, caso seja necessário;
7.6. Atentar sempre para os melhores interesses da Contratante;
7.7. Prestar contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, comprovantes de
pagamentos
os (Notas Fiscais) correspondentes, e o recolhimento das importâncias recebidas em
até 10 (dias) corridos,, a contar da data de realização do leilão;
7.8. atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Termo
de Referência, sem ônus para a Contratante;
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Contratante, durante a vigência
gência do contrato.
8. DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
8.1. Será indicado pelo Licitante o local para a realização do Leilão, que estará expresso em sua
proposta.
9. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1.. O Licitante Vencedor terá o prazo de até 10(dez) dias corridos,, a contar da data de
encerramento do Leilão, para apresentar à Prefeitura de Cabixi-RO o relatório de prestação de
contas, contendo: demonstrativo financeiro, comprovantes de despesas.
9.1.1. O recolhimento das importâncias devidas à con
contratante
tratante descontados o percentual de
comissão de vendas ofertado, deverá ser efetuado na conta corrente nº2001-x,
nº2001 Agência 3998-5,
Banco do Brasil S/A da Prefeitura de Cabixi
Cabixi-RO, por meio de comprovação bancaria, de
acordo com as instruções que serão fornec
fornecidas
idas ao Licitante Vencedor pela Comissão constituída
pela contratante,durante
durante a execução do contrato, de forma a não prejudicar o cumprimento dos
prazos estabelecidos.
10. DO JULGAMENTO
10.1. O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previsto
previstos no Edital e será
considerado habilitado o Leiloeiro Oficial que apresentar a documentação necessária à
habilitação.
11. DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA (LEILOEIRO):
11.1. A Prefeitura Municipal de Cabixi, têm a obrigação de repassar ao leiloeiro o percentua
percentual
pactuado ao da licitação, sobre os valores obtidos ao final do leilão, ou seja, 5%, em
conformidade com o decreto 21.981/32 e IN 113/2010.
12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
12.1. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,, a contar da data de sua assinatura.
12.1.1. Fica desde já estabelecido que o contrato poderá ser prorrogado em caráter excepcional,
se somente aPrefeitura
Prefeitura de Cabixi
Cabixi-RO tiver convocado o Leiloeiro Oficial para iniciar a
execução dos serviços dentro do prazo estipulado no subitem 12.1 deste Termo de Referência, e
não for possível concluir o Leilão antes do encerramento da vigência original do contrato. A
prorrogação dar-se exclusivamente para acomodação dos prazos suficientes e necessários à
conclusão do Leilão.
13. DO PREPOSTO DO LICITANTE VENCEDOR
13.1. Em consonância com o previsto no art. 11 do Decreto nº 21.981, de 1932, e cumprimento
das obrigações estabelecidas nes
neste
te Termo de Referência o Leiloeiro Oficial deverá exercer
pessoal e privativamente suas funções, não podendo delegá
delegá-las,
las, senão por moléstia ou
impedimento ocasional em seu preposto, se houver.
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mesmas
esmas provas de habilitação Resp. Allison

exigidas no art. 2º do Decreto 21.981, de 1932, sendo considerado mandatário legal do
proponente para o efeito de substituí
substituí-lo
lo e de praticar, sob a sua responsabilidade, os atos que lhe
forem inerentes, de acordo com o que prece
preceitua
itua o art. 12 da norma supracitada.
14. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Cabixi
pelo prazo não inferior a dois (02) anos, ou enquanto perdurarem os motivos da punição, a
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos nas legislações em vigor. 14.2. A
sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com multa equivalente a
20% (vinte por cento) do valor da adjudicação.
14.3.
.3. As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o
exercício de prévia e ampla defesa.
15. DAS CONDIÇÕES GERAIS
15.1 Caberá ao fiscal de leilão supervisionar a prestação dos serviços, verificando se todas as
obrigações foram cumpridas, assim como solicitar a aplicação de penalidades ao Licitante
Vencedor pelo irregularidades cometidas ou descumprimento de qualquer cláusula contratual.
15.2 A não execução na íntegra das exigências deste Termo de Referência será motivo dde
aplicação das penalidades na forma da lei e previstas na minuta de contrato.
15.3 Os Licitantes interessados em participar do certame deverão fazer uma vistoria aos bens
disponibilizados para alienação, que se encontram depositados nas dependências da Prefeitura
Municipal de Cabixi,, nos horários compreendidos entre 08:00 às13:00, de segunda à sextafeira.

Cabixi-RO, 05 de Outubro de 2021.
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ANEXO II
REQUERIMENTO À CPL
ÀComissão
Comissão Permanente de Licitações – CPL do município de Cabixi - RO

Chamamento Público nº 001
01/2021/PMC
Processo Administrativo nº 844
844/2021/SEMESP
Abertura:

de

de 2021, às 09 horas.

Senhor Presidente,
Eu, ______________________________
____________________________________________________
___________________________,
Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na Junta Comercial do Estado de
Rondônianº
nº _________________________, da cédula de Identidade nº
n
________________ expedida pelo órgão _____/___,, e
_____________________
_____________________, residente/domiciliado
_____________________,
Rua/Avenida

estado

de

no

do

CPF
CPFnº

município

de

____________________
____________________,

________________________,,

à

Bairro

________________________
________________________,CEP________________________
________________________,telefone:
(___) ______-_____
_____,e-mail:: _____________________________________,
vem perante esta Comissão manifestar meu interesse em realizar Leilões
Oficiais destinados à alienação de bens imóveis, e móveis inservíveis da
Prefeitura Municipal de Cabixi – RO.
Cidade de Origem, __ de ______________ de 2021.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO CONJUNTA
À Comissão Permanente de Licitações – CPL do município de Cabixi - RO

Chamamento Público nº 001
01/2021/PMC
Processo Administrativo nº 844
844/2021/SEMESP
Eu,
_________________________________________________________,
Leiloeiro
Oficial, portador da matrícula na Junta Comercial do Estado de Rondônia nº
_________________________, da cédula de Identidade nº ________________ expedida
pelo órgão _____/___, e
do
CPF nº _____________________,
residente/domiciliado
no
município
de _____________________, estado de
____________________,
à
Rua/Avenida
________________________,
Bairro
________________________,
CEP________________________,
pelo
present
presente
DECLARO,, sob as penas da Lei, que:
a) até apresente data inexistemfatos impeditivos para minha habilitação, bem como não
me acho declarado inidôneo oususpenso do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública, estando cienteda responsabilidade de declarar ocorrências
posteriores;
b) que não me encontro destituído, suspenso, ou impedido de exercer a função de
Leiloeiro Oficial, nos termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal nº 21.981, de
19/10/1932 e dos artigos 12 a 13 da Instrução Normativa nº 113, de 28/04/2010
expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Exterior;
c) Não fui declarado inidôneo para licitar e contratar com o poder público e não estou
suspenso do direito de lici
licitar
tar ou contratar com a Administração Municipal;
d) não emprego menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,insalubre ou perigoso
e nem menores de 16(dezesseis) anos, em qualquer trabalho,salvo na condição de
aprendiz a partir dos 14(quatorze) anosem obed
obediência
iência ao disposto no art. 7º,inciso
XXXIII da Constituição Federal, no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
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não possuo vínculo com a Prefeitura Municipal de Cabixi como servidor do quadro Resp. Allison

geral do mesmo, sob as penas da Lei (art. 2299 do Código Penal);
Cidade de Origem, __ de ______________ de 2021.
__________________________________
(Assinatura do Leiloeiro Oficial)

ANEXO V
MINUTA CONTRATUAL
Chamamento Público nº 001/2021/PMC;
001/2021/PMC
Processo
Administrativo
nº
844/2021/SEMESP;;
Contrato
N
N
_______/2021.
CONTRATO QUE CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI,
E O LEILOEIRO OFICIAL (...).
Aos ______dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezessete, o PREFEITURA
MUNICIPAL DE CABIXI,, de um lado inscrito no CNPJ/MF sob o nn 22.855.159/0001-20,
com sede na Av. Tamoios n 4031, representado por seu prefeito IZAEL DIAS MOREIRA,
MOREIRA
atravésdoravante designado CONTRATANTE e de outro lado o leiloeiro oficial
_______________________,, inscrito no CPF sob nº _____________,
_____________ com sede à
_____________, nº _____, município de __________________ - ___,, registrado na JUCER/RO
sob a matricula nº ____________
____________, denominada simplesmente, CONTRATADA,
CONTRATADA de comum
acordo e nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e do Processo nº
844/2021/SEMESP,, Chamamento Público nº00
nº001/2021,, resolvem contratar o objeto do presente,
pelas condições que seguem:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a Contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais, pessoa
física, mediante credenciamento, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal
de Cabixi-RO,
RO, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para
realização de leilão de bens móveis e veículos considerados obsoletos, sucateados,
irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de rrecuperação
ecuperação antieconômica e alguns remanescentes
de leilões anteriores, em Cabixi
Cabixi-RO.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de sua assinatura, e poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666,
de 1993.
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3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO, REPASSE DOS VALORES EPRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1. A contratante não arcará com nenhuma despesa em relação ao serviço objeto deste contrato,
nem tão pouco com despesas de hospedagem, tr
transporte
ansporte e alimentação.
3.2. Será pago aoo CONTRATADO
CONTRATADO,, pelos arrematantes, comissão de 5% (cinco por cento) sobre
o valor arrematado.
3.3. O pagamento da comissão de 5% (cinco por cento) efetuado pelos arrematantes será
depositado na Agência n°__________do Banco____
Banco___________na
_______na Conta Corrente
n°____________, em nome do CONTRATADO.
3.4. O valor da arrematação será depositado pelo arrematante na conta corrente nº2001
nº2001-x,
Agência 3998-5,
5, Banco do Brasil S/A de titularidade do Município de Cabixi.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAM
ORÇAMENTÁRIA

4.1. Não é necessário indicação da dotação orçamentária, uma vez que a contratação não gera
ônus aos cofres públicos, ou seja, não será contraída nenhuma despesa.
5.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

5.1. Devido às características desta execução contratual, não há pagamento por parte da
CONTRATANTE, logo não há de se falar em reajuste de preços contratados.
6.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização
pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS
AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência.
9.

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não é permitida a subcontratação do objeto.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e dos atos enumerados no art. 35 da
IN DREI n° 17 de 2013, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência;
11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização
da autoridade competente, assegurando
assegurando-se
se à CONTRATADA o direito ao contraditório,
bem como à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmen
parcialmente
te cumpridos;
11.4.2. Relação dos valores recolhidos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução contratual sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger
reger-se-ão
ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações
e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na L
Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial da União, no praz
prazo
o previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia
Rondônia.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado peloscontr
peloscontraentes.
Cabixi - RO,, __ de ______________ de 2021.
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