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“CREDENCIAMENTO E SORTEIO DE LEILOEIRO OFICIAL, PARA ALIENAÇÃO DE 

BENS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI” 
 
 
A Prefeitura Municipal de Cabixi, através da Comissão Permanente de Licitações 
nomeada pelo Decreto nº 177/2017 para realizar Chamamento Público, torna público que 
receberá o Cadastramento de leiloeiros oficiais devidamente registrados na Junta 
Comercial do Estado de Rondônia, objetivando a escolha de leiloeiro oficial, por sorteio 
em seção pública, para realização de leilão de bens patrimoniais inservíveis da Prefeitura 
Municipal de Cabixi – RO. 
 
DATA/HORA PARA A ENTREGA, ABERTURA DOS ENVELOPES E SORTEIO 
Dia 16 de Janeiro de 2018, às 09:00 horas. (Horário de Rondônia) 
 
LOCAL 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Prefeitura Municipal, 
situada na Av. Tamoios, nº 4031, Centro, Cabixi – RO. 
 
O Edital poderá ser adquirido gratuitamente pelo site www.cabixi.ro.gov.br, ou pelo e-mail 
cpl_cabixi@hotmail.com, a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município da 
AROM. 
 
1. DO OBJETO 

1.1. É objeto do presente Credenciamento e escolha de LEILOEIRO OFICIAL, para 
alienação de bens inservíveis, observando-se que a remuneração dos serviços será no 
importe de 5% do valor de todos os bens leiloados, auferida dos arrematantes, nos termos 
do disposto no art. 24, § único, do Decreto 21.981/32. 

1.2. O processo de credenciamento e escolha de que trata este Edital obedecerá às 
seguintes etapas: 
a) entrega do envelope contendo toda a documentação exigida, no local, dia e horário 

estabelecido no preâmbulo deste Edital; 

b) análise documental; 

c) divulgação dos credenciados; 

d) realização do sorteio; 

e) contratação do leiloeiro; 

f) acompanhamento da execução do contrato. 

1.3. O contrato será assinado após 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do nome 
do leiloeiro sorteado no Diário Oficial do Município – AROM, e terá sua vigência 
estabelecida dentro dos limites previstos pela Lei Federal nº 8.666/93. 

1.3.1. 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 mínima 
de 5 (cinco) dias, sem prejuízo dos serviços já prestados e sem que caibam, ao 
contratado qualquer direito, vantagem e/ou indenizações. 

http://www.cabixi.ro.gov.br/
mailto:tiagopmrm@gmail.com


             
 

Prefeitura Municipal de Cabixi - RO 
Comissão Permanente de Licitações 

Proc.: 1260/2017 

Fls: 064 

Resp: Allison 

                                                  

Prefeitura Municipal de Cabixi – RO 

Comissão Permanente de Licitações 

1.3.2. São de inteira responsabilidade do CONTRATADO (A) as obrigações pelos 
encargos previdenciários, sociais, fiscais, trabalhistas, securitários e comerciais 
resultantes de execução do contrato. 

1.3.3. Os direitos e deveres das partes, regras de atendimento, acompanhamento da 
execução dos serviços e demais normas serão presvistas no contrato a ser celebrado, 
nos termos da minuta contratual constante do Anexo I deste Edital. 

1.4. 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 leiloeiro contratado. 

1.5. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Minuta contratual; 

b) Anexo II – Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 

c) Anexo III – Declaração de idoneidade; 

d) Anexo IV – Declaração de que não emprega menor. 

1.6. Qualquer interessado poderá impugnar o presente 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 convocatório. 

1.7. A Comissão Permanente de Licitação responderá ao pedido de impugnação no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO SORTEIO 

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

2.2. 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 com 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. 

2.3. O leiloeiro arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
do seu credenciamento. 
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2.4. A participação do leiloeiro no credenciamento implica aceitar todas as condições 
estabelecidas neste Edital. 

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

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

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

2.8. O recurso deverá ser protocolado ou enviado por via postal a Comissão Permanente 
de Licitação, no prazo estabelecido no item 2.6, ficando estabelecido o prazo de até 2 
(dois) dias para análise. 

2.9. A Prefeitura Municipal de Cabixi poderá decidir pela reconsideração ou manutenção 
da decisão, devendo, neste caso, expedir decisão definitiva no prazo máximo de 2 (dois) 
dias. 

2.10. Somente o próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado poderão 
interpor recurso. 

2.11. Não serão aceitos recursos por fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões e 
prazos estabelecidos neste Edital. 

2.12. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não 
protelatórios. 

2.13. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo 
motivo de contestação. 

2.14. Os resultados dos recursos interpostos serão comunicados diretamente aos 
recorrentes. 

2.15. 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 imediatamente o sorteio para contratação do leiloeiro credenciado, 
de tudo lavrando-se Ata. 
 
3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 

3.1. Os interessados deverão apresentar junto ao expediente da CPL, 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: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N º 003/2017 
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO 
DATA/HORA: 16/01/2018 ÀS 09:00 HORAS 
DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
PROPONENTE:________________________________________ 

4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1. O envelope de documentação deverá conter os seguintes documentos: 

a) cópia da carteira de identidade (identidade civil); 

b) comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa física (CPF); 

c) comprovante de endereço residencial; 

d) Prova de matrícula de leiloeiro oficial na Junta Comercial do Estado de Rondônia e 
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 de 
2013, expedida pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; 

e) declaração de inexistência de fatos impeditivos (modelo Anexo II); 

f) declaração de que o participante não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o 
poder público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, conforme modelo contido no Anexo III; 

g) declaração de que o participante não contrata tabalhadores 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, 
conforme modelo contido no Anexo IV. 

5. DO PAGAMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

5.1. A remuneração dos serviços será no importe de 5% (cinco por cento) do valor de 
todos os bens leiloados, auferida dos arrematantes, nos termos do disposto no art. 24, § 
único, do Decreto nº 21.981/32. A Prefeitura Municipal de Cabixi não pagará ao 
credenciado/contratado qualquer valor a título de remuneração, esta se dará 
exclusivamente através da taxa de comissão (5%) de obrigação do comprador, nos 
termos do citado dispositivo legal. 

5.2. As obrigações e responsabilidades do leiloeiro são as constantes das disposições 
legais e regulamentares, incumbindo-lhes, nos termos deste Edital, as seguintes 
obrigações: 

a) preparar os loteamentos; 

b) realizar ampla divulgação do leilão; 

c) distribuição de flyers; 
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d) realizar levantamento fotográfico dos bens; 

e) no leilão, cadastrar todos os participantes e cadastrar os 3 (três) primeiros 
arremantante do lote, em ordem decrescente; 

f) executar o leilão com funcionários treinados. 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. 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 senções pela Prefeitura Municipal de Cabixi:  

a) advertência por escrito; 

b) multa, conforme 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 liciar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base no sub-item anterior. 

6.2. 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 omitivado 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. 

6.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas no item 6.1. 

6.4. As sanções relacionadas nas alíneas “b” e “c” do item 6.1 serão obrigatoriamente 
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Municipal. 
 
7. DO PRAZO CONTRATUAL 

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. 
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8. REVOGAÇÃO DO EDITAL 

8.1. O presente Edital poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes 
de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para 
justificar sua revogação, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou 
ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A minuta do Contrato, assim como o inteiro teor do Edital estarão à disposição dos 
interessados, para o conhecimento de suas cláusulas, no endereço constante no 
preâmbulo. 

9.2. O extrato do presente Edital será publicado uma única vez no Diário Oficial do 
Município –AROM, e no jornal de circulação estadual A Gazeta de Rondônia. 

9.3. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração 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. 

9.4. Caberá ao contratado a obediência às normas de qualidade na prestação dos 
serviços, promover 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. 

9.5. 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-se a inscrição, bem como todos os 
atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível 
ou criminal. 

9.6. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

9.7. 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. 

9.8. O leiloeiro deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização 
da sua categoria, sob pena de rescisão contratual. 

9.9. 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. 
 
9. DO FORO 
9.1. As partes elegem o foro da Comarca de Colorado do Oeste - RO para dirimir 
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Edital. 
 

CABIXI, 26 de dezembro de 2017. 
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_____________________________________ 
Allison Maicon Bento Pretto 

Presidente da Comissão Nomeada 
 Para Chamamento público 

Dec. Nº 177/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
MINUTA CONTRATUAL 

 
CONTRATO Nº ______/2018 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017 
PROCESSO Nº 1260/2017 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI/RO, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ nº 22.855.29/0001-20, com sede Av. Tamoios, Nº 4031, Centro, CEP. 76994-
000 – Cabixi – RO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. SILVENIO 
ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, Agente Político, portador da Cédula de Identidade RG 
sob o nº RG: 3.159.587-8 e do CPF nº 488.109.329-00, residente e domiciliado à Rua 
Tupã, nº 3114 - Centro, nesta cidade de Cabixi (RO), doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e o leiloeiro oficial ............, inscrito no CPF sob nº 
............., com sede a..........., ........, na cidade de ................... - ............, registrado na 
JUCER/RO sob a matricula, denominada simplesmente, CONTRATADA, de comum 
acordo e nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e do Processo nº 
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1260/2017, Chamamento Público nº003/2017, resolvem contratar o objeto do presente, 
pelas condições que seguem: 

 
1. OBJETO: O Presente instrumento tem por objeto a contratação de prestação de 
serviços profissionais de Leiloeiro (a) na realização de Leilão Público para alienação 
de bens considerados inservíveis, pertencentes ao patrimônio da CONTRATANTE. 

 
2.  DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E ORDEM DE PREVALENCIA:  
2.1   Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932; 
2.2   Lei nº  8.666/93 e suas alterações; 
2.3   Instrução Normativa n° 113 de 28 de abril de 2010 do Ministério do 
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.   
2.4  Ocorrendo qualquer duvida de interpretação ou divergência entre este contrato e 
os demais documentos mencionados acima ou entre estes últimos, prevalecerá este 
Contrato, depois os referidos documentos na ordem em que são apresentados acima. 
 
3.  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: O Contrato será executado fielmente pelas 
partes, de acordo com as cláusulas avençadas e demais disposições legais, respondendo 
cada uma pelas consequências de seu inadimplemento ou descumprimento, total ou 
parcial. 

 
4. DO PRAZO CONTRATUAL: O prazo contratual será de 12 (doze) meses. 
 
5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Após a emissão da nota de empenho e assinatura do 
contrato, o contratado apresentará à Comissão para Avaliação de Bens Inservíveis do 
Município, no prazo de 10 (dez) dias, minuta do edital do leilão para análise e, após 
aprovação, apresentará, no prazo de 02 (dois) meses, relatório final. 
 
6.  DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A contratante não arcará com nenhuma despesa 
em relação ao serviço objeto deste contrato, nem tão pouco com despesas de 
hospedagem, transporte e alimentação.  
6.1 Será pago ao (a) LEILOEIRO (A), pelos arrematantes, comissão de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor arrematado. 
6.2 O pagamento da comissão de 5% (cinco por cento) efetuado pelos arrematantes 
será depositado na Agência n°__________do Banco___________na Conta Corrente 
n°____________, em nome do (a) LEILOEIRO (A). 
6.3 O valor da arrematação será depositado pelo arrematante na Agência ....., 
Banco..............., Conta Corrente n° ......... de titularidade do Município de CABIXI, aberta 
especificamente para este fim.  
 
7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Além daquelas determinadas pela legislação 
atinente à matéria, a CONTRATANTE obrigar-se-á a: 
7.1 Fornecer a LEILOEIRO (A) autorização de leilão, com relação descritiva dos 
materiais alienáveis, livres e desembaraçados, agrupados em lotes, indicando onde os 
mesmos poderão ser examinados; 
7.2 Fornecer a LEILOEIRO (A), sempre que possível, informações pormenorizadas e 
detalhadas dos materiais e equipamentos, para melhor elaboração do Catálogo e Edital 
de Leilão; 
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7.3 Fixar um preço mínimo para venda dos materiais, cuja relação será fornecida a 
LEILOEIRO (A); 
7.4 Efetivar a entrega dos materiais alienados aos arrematantes, mediante 
apresentação da Nota de Arrematação de Leilão, emitida pelo (a) LEILOEIRO (A), e de 
documento hábil de controle de material da CONTRATANTE, devidamente recebidos 
pelos compradores. 
7.5 Fiscalizar todas as fases do Leilão. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA LEILOEIRO (A): Além daquelas determinadas por Leis, 
Decretos, Instruções Normativas e demais dispositivos atinentes a matéria, nas 
obrigações da LEILOEIRO (A), também se incluem os dispositivos a seguir: 
8.1 Presidir o Leilão e assessorar a contratante na disposição dos materiais a alienar, 
na conferência dos documentos auxiliares para confecção do relatório final, bem como 
avaliação dos bens propondo preço para Leilão; 
8.2 Publicar Edital de Leilão detalhado uma vez na imprensa oficial, se necessário, e o 
resumo do Edital três vezes em jornal de grande circulação no Estado de Rondônia, 
devendo a terceira publicação ser efetuada, impreterivelmente, no dia da realização do 
Leilão, conforme promulga o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, artigo 38, e a 
Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações; 
8.3 Distribuir no dia do Leilão, catálogos impressos, por qualquer meio reprográfico, em 
quantidades suficientes, a fim de possibilitar aos presentes o acompanhamento do 
pregão; 
8.4 Efetivar as vendas em Leilão Público por preços iguais ou superiores ao mínimo 
estabelecido pela CONTRATANTE, que serão acrescidos, quando for o caso, do ICMS 
devido pela operação, e da comissão do Leiloeiro (a); 
8.5 Elaborar relatório de Leilão, mencionando valor dos melhores lanços obtidos e 
valor total do Leilão, devidamente assinado pela LEILOEIRO (A) e pelo representante da 
CONTRATANTE; 
8.6 A critério da CONTRATANTE, aceitar Lanços Condicionais quando os bens não 
atingirem os valores mínimos propostos para Leilão, para posterior manifestação da 
CONTRATANTE; 
8.7 Cobrar dos arrematantes, no ato do Leilão Público, o valor total do lance, impostos 
e 5% (cinco por cento) de comissão; 
8.8 Fornecer aos arrematantes Notas de Arrematação em Leilão; 
8.9 A critério do CONTRATANTE, incluir no Leilão Público subseqüente os materiais 
que por ventura não tenham sido vendidos na praça anterior, ou emitir parecer sobre a 
conveniência dessa inclusão; 
8.10 Prestar contas do total das vendas à CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis contados da data do Leilão Público, cujo dossiê deverá estar constituído 
por:  
8.10.1 Demonstrativo, no qual deverá constar nome, telefone do arrematante e o valor 
das arrematações; 
8.10.2 Uma via da Nota de Arrematação emitida pela LEILOEIRO (A); 
8.10.3 Relatório de Leilão. 
8.11 Fixar em 10 (dez) dias úteis o prazo para retirada dos materiais das dependências 
da contratante, após a integralização e quitação dos lanços; 
8.12 Enviar edital e/ou catálogo para arrematantes cadastrados em seu banco de dados; 
8.13 Instalar secretaria no local do Leilão para atendimento aos licitantes, com 
equipamento e funcionários especializados. 
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9. DAS ALTERAÇÕES: O presente contrato administrativo poderá ser alterado 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou por acordo entre as partes, nas hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78, seus incisos e parágrafos, da Lei 8.666/93. 
 
10. PENALIDADES: Fica estipulada multa de 294 (duzentos e noventa e quatro) UPF- 
Unidade Padrão Fiscal do Município, em caso de não cumprimento das cláusulas deste 
CONTRATO, sem justificativa, e por culpa do (a) LEILOEIRO (A), o sujeitando ainda às 
penas da Lei, em especial aquelas atinentes a matéria. 
 
11.  RESCISÃO: A rescisão contratual poderá ocorrer por inadimplemento contratual 
de qualquer das partes, facultando a contratante rescisão unilateral por conveniência 
administrativa, especialmente o disposto no Art. 77 da Lei n° 8.666/93, o que desde já fica 
aceito por ambas as partes. 
 
12.  DISPOSIÇÕES GERAIS:  
12.1 O Leilão Público realizar-se-á em local da conveniência da CONTRATANTE; 
12.2  A CONTRATANTE designará um representante para acompanhamento do Leilão 
Público; 
12.3  Fica proibida para (o) a LEILOEIRO (A) a prática de autocontrato; 
12.4  Os lotes dispostos à visita serão vendidos no estado em que se encontram, não 
sendo, portanto, aceita devolução ou reclamação após a arrematação; 
12.5 Correrão por conta do arrematante todas as despesas decorrentes do 
carregamento e transporte dos bens arrematados, inclusive remoção dos locais onde os 
mesmos se acham instalados; 
12.6  A CONTRATANTE estará desobrigada do pagamento de qualquer importância o 
(a) LEILOEIRO (A), a título de honorários, comissão ou "pró-labore", referente aos bens 
não vendidos em Leilão, mesmo que nenhum bem tenha sido vendido; 
12.7  Deverá constar expressamente no Edital do Leilão que:  
12.7.1 Os arrematantes dos veículos considerados recuperáveis/documentados, 
assumirão todos os ônus sobre eles incidentes, tais como: seguros obrigatórios vencidos 
e a vencer, taxa de transferência de propriedade, taxa de vistoria do corpo de bombeiros, 
licenciamento vencidos e a vencer, remarcação do chassi, IPVA proporcional a data da 
realização do leilão e multas, se houver. 
12.7.2 Os veículos vendidos como sucatas não poderão ser remontados em hipótese 
alguma ou circular em vias publicas, vez que estarão sem placas, com o número do 
chassi recortado, assim como todas as plaquetas de identificação e serão alienados 
somente para a utilização de peças e agregados. 
12.7.3 Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o 
veiculo como pertencente à Prefeitura Municipal de CABIXI, após a concretização da 
alienação. 
12.8 O MUNICÍPIO, através da Comissão de Leilão, reserva seu direito de adiar, 
suspender, alterar ou revogar o Leilão, no todo ou em parte, inclusive retirar parte dos 
lotes postos à venda, sem que caiba a terceiros reclamações de qualquer espécie, 
tampouco geração de direitos. 
 
12.  DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Colorado do Oeste - RO para dirimir 
os eventuais litígios e dúvidas que possam surgir. 
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CABIXI /RO, .......................de 2018.            

 
 
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE CABIXI 
 

 
 
 
 
CONTRATADO (A)                               ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 
 

Eu, ____________________________________________________, CPF 
_____________________, endereço 
_____________________________________________, declaro: 
a) Não possuir impedimento para licitar ou contratar com a Administração pública; 
b) estar de acordo com os preços estabelecidos unilateralmente para Administração 
pública municipal; 
c) não violar o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (proibição de trabalho 
noturno perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos); 
d) não possuir vínculo com a Prefeitura Municipal de CABIXI como servidor do quadro 
geral do mesmo, sob as penas da Lei (art. 299 do Código Penal); 
 
 

Local e data:________________________, _________/________/________. 
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____________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
 
 
 

 O leiloeiro _______________________________, CPF___.___.____-__, declara, 
sob as penas da Lei, que não foi declarado inidôneo para licitar e contratar com a 
Administração Pública. 
 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________-___, 00 de ______________ de 2017. 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 

A empresa __________________________________________ CNPJ nº 
______________________ por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(Sra.) 
_________________________________________, portador(a) da carteira de identidade 
nº __________________ e CPF __________________________, declara, sob as penas 
da lei, para fins de cumprimento do disposta no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
RESSSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze ano, na condição de aprendiz (     ) 
(assinalar com (x) a ressalva acima, caso verdadeira) 
 

 
 

Local e data:________________________, _________/________/________. 
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Assinatura 

 


