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EDITAL DE CREDE NCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS

EDITALCHAMA MENTO N9O2I2O2L

1.1. o MUN ICÍPIO DE MOGEIRO, EStAdO dA PARAIBÀ POT intermédio do Prefeito, ANTONIO

IOSÉ FERREIRÁ torna Público, a todos os interessados, que Pretende credenciar

visando a Prestação de serviços de alienação d

na lunte Comercial do Estado da

e BENS MÓVEls E lMÓvEts perten

PARÁIBA

LEILOEIROS OFlClAlS, inscritos/matriculados

@ # I#p:;lffi;1iftllt,%!.lt?"

1.3,0s interessados deverão apresentar os

n, i.pr"nr" On.ial, em horário de expedie

ienel,, n. t.a" aa Prefeitura Municipal' si

envelopes de Habilitação a partir da publicação

*, à.t Oe}tt X ,'hs, no SETOR DE PROT0COLO

to í eu.nia" Presidente loão Pessoa' 47' Centro'

centes ao

patrimônio da Administração Pública Direta e lndireta do MunicíPio de Mogeiro' incluindo

nesta contratação o levantamento dos bens, a avaliação, a elaboração e publicação do edital,

a diwlgação (ProPaganda e marketing) do leilão, a realização do leilão, bem como' todos os

procedimentos decorrentes dQ mesmo'

neste Edital'

1.2. O presente procedimento será regido pela Lei Federal ne 8'666' de 23 de junho de 1993'

com alterações, e a""i''o'rn"l"iiü"nà'"t 'prita'eis 
à espécie' bem como o Decreto

ns 21.e81, de rel{Ulrg3z'" ot';;il;;;t *ormativa nc 
-113' 

dez8lo4l2ot0' expedida

pelo Departamento Nacional ;;";'';;; ào'cttto (DNRC) e pelas disposições Íixadas

Mogeiro - PB

1.4.

exp

Mais informações poderão ser solicitadas no Departamento de Licitação' em horário d

ediente pelo fone: (S3) 3z6s-f oiã ot E-mail'Jícitacaomogeiro@uol'com'br'

e

Opresente edital tem Por obieto o crede nciamento de LEILOEIRO S PÚBLICOS OFICIAIS

matriculados na Iunta Comercial do Estado da DAPARAIBA, üsando a Prestação de serviços de

alienaç ão de BEN S MÓVEIS E IMÓVEIS Pertencentes ao Patrimônio da Admin isüação Pública

de Mogeiro, incluindo nesta contftltâção o levantamento dqs bens,

dente Ioáo Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB

CEP:58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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Direta e lndireu do MunicíPio

Avenida Presi

licitacaomogei ro@uol'com.br
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a avaliação, a elaboração e publicação do edial, a divulgação (propaganda e markeüng) do leilão,
a realÍzação do leilão, bem como, todos os procedimentos decorrentes do mesmo, tais como: atas,
relatórios e recibos de arrematação e conclusão do mesmo, tudo de conformidade com as
especificações constantes neste Edital e seus anexos.

2,1. fusdffcativa: Necessidade de habilitar um profissional devidamente qualiÍicado para
realizar os processos na modalidade leilão de BENS MÓVEIS E IMóVEIS de propriedade da
Administração Pública (Direta e Indireta).

2.2. Obletivo/frnalidade: Visa atender uma exigência da lei para o processo de
desfazimento de bens públicos.

3. DO PRÂZO DE CREDENCIÁ"IIIENTO

3.1. A vigência do credenciamento será pelo perÍodo de 12 meses, podendo ser prorrogado
até o limite de 60 (sessenta) meses previstos no inciso II do art. 57 de Lei de8.666/93.

3.2. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que

observado o prazo de antecedência de 30 (trintâ) dias, durante o qual deverá atender a
eventual demanda existente.

3.3. O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem as

condições preüstas nesse editel, durente todo o seu período de ügência.

3.4. Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340 /2020 02.070
GABTNETE DO PREFEITo 02.020 SEC DE ADMTNTSTRACAO 02.030 SEC. DE EDUCAÇÂo,
CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO OOO722 3,3,90,39,00.00 OOl OUTROS SERV, DE TERC.

PESSOA JURTDTCA 000721 3.3.90.36.00.00 001 oUTRoS SERV. DE TERC. PESSOA FrSr

O2.O4O SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 02040.10.301.2007.2042 MANUT DAS ATIVIDADES D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O2.O5O SEC DE ACAO SOCIAL FMAS 02.060 SEC. DE IND. CO

COMPRAS E TMNSPORTES O2.O70 SEC, AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU O2.O8O SEC.

DE INDUST. COMERCIO E INFRÁ ESTRUTURA 02.140 SECRETARJA DE FINANCAS
3.3.90.39.00.00 001 ourRos sERV. DE TERC. PESSOA IURTDTCA 3.3.90.36.00.00 001 OUTROS
SERV. DE TERC. PESSOA FISICA.

4. DÂS CONDIçÔES DE PARTICIPÂçÃO

4.1. Poderão participar deste processo os leiloeiros matriculados na lunta Comercial do

Estado da PARÁIBÀ deüdamente cadastrados na categeria de classe e que atenderem a

todas as exigências deste edital e seus anexos e que apresentarem os documentos de

HABILITAçÂ0 solicitados neste edital, por processo de cópia autenticada em cartório, ou

através de cópia simples acompanhada do documento original para autenücação por

servidor designado pelo MunicÍpio, conforme exigência do artigo 32 da lei 8666/93, o',t

publicação em órgão de imprensa oficial,

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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4.2, Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação diBital, serão

tidos como originais, estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela

Administração.

4.3. Após a análise da documenteção e estando em conformidade com os requisitos
estipulados neste edital, a Prefeitura fornecerá o TERMO DE CREDENCIAMENTO. Em ceso

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, MogeÍro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
licitaceomogeiro@uol.com.br
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de indeferimento do pedido, o interessado poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da noüficação de indeferimento.

4.4. A credenciada fica obrigada a manter as mesmas condições de cadastro durante a

execução do credenciamento.

4.5. O credenciamento poderá ser realizado para a prestação imediata dos serviços
credenciados ou somente para formalizar relação para futura prestação de sewiços,
mediante solicitação do municÍpio.

4.6. O municÍpio não está obrigado a solicitar os serviços da credenciada em caso de
ausência de demanda que o justiÍique.

4.7. É vedada a participeção de:

4.7.1. Leiloeiros suspensos temporariamente de participar em licitação;

4,7.2. Suspensos pele respectiva Junta Comercial;

4.7.3. Leiloeiros declarados inidôneos para licitar e conEatar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.7.4. Leiloeiros que se enquadrem nas vedações quanto ao seu exercício, ou que esteiam

em falência, recupereção iudicial ou extraiudicial, concurso de credores ou insolvência,
processo de dissolução ou liquidação;

4.8. O descredenciamento do Leiloeiro Oficial ocorrerá caso este não cumpra as regras e

condições fixadas para o atendimento, sendo estes imediatâmente excluídos do rol de

credenciados.

4,9. Fica desde já a ressalva de que o CREDENCIAMENTO deverá seguir rigorosamente o

exposto no Decreto ne 21.981 de19 /L2/32 e daLei ne 8.666/93 de2l/06/93, e das demais

legislações pertinentes.

4.10. O MunicÍpio poderá revogar o credenciamento por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, devendo anulá'lo por

ilegalidade, de oflcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

fundamentado.

5. DA DOGUMENTAçÃO NECESSÁRIÂ AO CREDENCIA"IT{ENTO

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83J 3266-1033
I icitacaomogeiro@uol.com.br
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Os interessados em se credenciar deverão apresentar envelope devidamente fechado, com
a identificação do número do chamamento, objeto e dados do interessado (nome, CPF,
endereç0, telefone e e-mail), devidamente acompanhada da solicitação de credenciamento
fAnexo 01J e contendo seguinte documentação:

s.1.1. HABTLTTACÃO JURÍprCA:

5.1.1.1. Documento de ldentidade do Leiloeiro Oficial ou outro documento oficial de

identificação com foto;

5.1.1.2. Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela funta Comercial do
estado ou declaração etestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a funta
Comercial do estado;

5.1.1.3. Certidões negetivas de antecedentes criminais federal e do estado que

comprovem que o Leiloeiro Oficial não foi condenado por cnm cuja pena vede o

exercÍcio da atividade mercantil;

5.1.2, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.1.2.1. lnscrição no Cadastro de Pessoa FÍsica (CPF);

5.1.2.2. Prova de regularidade perante o Fisco Federal mediante a apresentaÉo da

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;

5.1.2.3. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual mediante a apresentação da

Certidão Negativa;

5.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, através

da certidão expedida na forma da lei, no prazo de validade;

5.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante â fustiça do Trabalho,

mediante e apresentação de certidão negativa, nos teEnos do TÍtulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1c de maio de

1943;

5.1.2.6. Prova de Regularidade (CRF) iunto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS), ou se não for empregador, decleração nestes termos;

5.1.3. qUALTFTCACÂO TÉCNICA:

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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5.1.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Leiloeiro, emitido por pessoa
juídica de direito público ou privado, que comprove a exitosa realização de pelo menos
2leilões de BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;

5.1.3.2. Documento que ateste o efetivo exercício da atiüdade de leiloeiro por, no
mÍnimo,3 (três) anos, tais como: demonstrativo de publicidade dos leilões realizados,
declarações fornecidas ao licitante por outra pessoa iurldica, entre ou

5.1.3.3. Pedido de Credenciamento (Anexo 01);

5.1.3.4. Termo de Compromisso (Anexo 02);

5.1.3.5. Declaração de Infraestrutura (Anexo 03);

5,2. Os documentos necessários à habilitação dos proponentes poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

5.2.1. A autenticação por servidor público pode ser realizada na própria sessão de
abertura e julgamento deste certame.

5.3. Após a análise dos doqrmentos eigidos neste Edital e Anexos, será publicado o Rol de
Habilitados/Credenciados;

5,4. Uma vez publicado o Rol de Habilitados/Credenciados, será aberto prazo para a fase

recursal, nos termos previsto no item I deste Instrumento.

6. DAÂPR.ESENTAçÁO DÂ DOCUMENTA9{O

0 Leiloeiro Oficial interessado em se credenciar deverá apresentar à Comissão Permanente de
Licitação a documentação exigida nesse Edital, por enüo de envelope devidamente lacrado,
constândo na face os seBuintes dizeres:

ENVELOPE 01: "DOCUMENTOS DE IIABILITAç.ÃO"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Chamada Públlca nc O2l202l
(Nome da proponente e CPF)

6,1. Para o envio do envelope, o leiloeiro deverá endereçar para: PREFEITURA MUNICIPAL

DE MOGEIRO (SEToR DE PROTOCOLO GERAL), na sede da Prefeitura, em horário de

expediente, das 08 hs às 12hs, situado na Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro,

Mogeiro - PB - CEP:58.375-000 Tel.: (83J 3266-1033

Avenida Presidente loão Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB
CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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7. DA ÂNÁtrSE DA DOCUMENTÂçÃO

7.1. 0 exame e iulgamento da documentação recebida serão processados pela Comissão

Permanente de Licitação, em conformidade com as condições estipuladas neste Edital e
Anexos.

7,2. A Comissão verificará se os documentos apresentados cumprem os requisitos de
habilitaÉo jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e, qualiÍicação técnica.

7.3. A Comissão poderá conceder prazo adicional para complementar a entrega de

documentos eventualmente faltantes ou para promover a regularização desses, mediente
comunicação eletrônica diretamente aos interessados.

7.4. Considerar-se-á habiliado/credenciado o(sJ interessado(s) cujos documentos tenham
atendido à integralidade das exigências contidas neste Edital e Anexos.

7.5. A Comissão Permanente de Licitação publicará a relação dos habilitados/credenciados
no Diário OÍicial do MunicÍpio e Diário Oficial do Esado.

7.6, A partir da referida publicação será aberto o para a fase recursal, nos termos do

I deste Instrumento.

8.1. O prazo de recurso relaüvo ao iulgamento da documentação será de até 5 (cinco) dias

úteis a partir da data da divulgação de habilitação.

8.2, Interposto, o recurso será comunicado aos demais participantes, que poderão impugná-

lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.3. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, por intermédio da que

praücou o eto recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazêio subir, devidamente informando, devendo, neste caso,

a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cincoJ dias úteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

8.4. Nenhum prazo de recursq representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre
sem que os autos do processo esteiam com üstas franqueada ao interessado.

Avenida Presidente foão Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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8.5. 0 acolhimento do recurso inválida tiio somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

9. DA REÂLrZÂçÃO DO SORTEIO

9.1. Uma vez publicado o rol de habilitados/credenciados, observados os prazos ra
eventuais recursos, conforme Capítulo I deste Instrumento, será comunicada, preüame te
a data, horário e local de realização do sorteio público para formalização da ordemno
de Credenciados, pormeio de correio eletr6nico e/ou notificação pessoal, bem c
eletrônico da Prefeitura.

tio

9.1.1. 0s sorteios serão realizados de forma não eletrônica e

independentemente da presença dos Ieiloeiros, que estão liwes para participar
as etapas do evento;

as

9.1.2. Após o sorteio, os habilitados serão convocados a assinar o Termo de
Credenciamento/Contrato (Anexo 04), cuia ausência ou recusa iniusüficada podeÉ
enseiar a imediete exclusão do rol;

9.1.3. Uma vez assinado o Termo de Credenciamento, a Comissão Permanente de

Liciação publicará o Rol de Credenciados no Diário Oficial do MunicÍpio (Diário Oficial

dos Municípios da PARAIBA) e assim o leiloeiro estará apto a assinar o Contrato de

Prestação de Serviços.

9.1,4. A relação numerada de LeÍloeiros Oficiais no Rol de Credenciados será utilizada de

forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodÍzio dos leiloeiros e será

rigorosamente seguida, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro sorteado.

9.1.5. O Leiloeiro que reieitar e designação e ou estiver impedido de realizar leilões,
perderá a vez situação em que será chamado o próximo na ordem sorteada.

9.1.6. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, nos termos do CapÍtulo 14 deste

lnstrumento, sua posição será ocupada pelo próximo na ordem de classificação,

reordenando os demais.

10. DA HOMOLOGAçÃO

10.1, Os procedimentos adotados pela Comissão de Credenciamento na condução e no

iulgamento da documentação de habilitação preüsta neste Editál de Credenciamento serão

homologados pela autoridade competente.

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB
CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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11. DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Quanto ao Contrato de Prestação de Serviços, destace-se que somente serão chamados
a Íirmar contrato de prestação de serviços correspondentes ao obieto deste Edital, os

leiloeiros que assinaram o Termo de Credenciamento iunto à Prefeitura, observando que:

11.2. O Leiloeiro Oficial selecionado será convocado a celebrar o Contrato de Prestação de

Serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dies úteis, contados do recebimento da

comunicação através de correio eletrônico e/ou notificação pessoal;

11.3. Se o Leiloeiro Oficial selecionado e convocado para celebrar o Contrato de Prestaçã

de Serviços não o fizer no prazo indicado, seú convocado o leiloeiro credenciado seguin
constante do Rol de Credenciados resultânte deste procedimento, sem preiuÍzo de even

aplicação das penalidades cabíveis, preüstas neste insEumento e na legisla
disciplina a matéria.

12.1. O Sistema de Credenciamento seÉ mantido em ügor pelo prazo de 12 (dozeJ meses,

podendo ser renovado por iguais e sucessivos perÍodos, permitindo a qualquer tempo a
inscrição de novos interessados, desde que atendam aos requisitos do chamamento público.

12.2. O leiloeiro que solicitar sua inclusão no Rol de Credenciados publicado pela Comissão,

desde que tenha sua documentação aprovada, será incluÍdo na úlüma posição da lista dos

integrantes, devendo-se observar que:

12.2.1. As novas inclusões no Rol de Credenciados serão registradas com base na ordem

de protocolo da soliciteção iunto à PMM (Setor de Protocolo Geral);

12.2.2. Eventuais pedidos contanto a mesma data de protocolo, serão submetidos a

sorteio, a fim de ser definida a ordem de ingresso dos pedidos nas últimas posições do

Rol de Credenciados.

12.2.3, Caso não compareçam interessados no presente credenciamento, o prazo de

entrega da documentâção será prorrogado até que haia Leiloeiro oficial em condições de

atender ao Edital.

e

12. DA VIGÊNCIÁ E INCLUSÂO NO ROL DOS CREDENCIÁDOS

13.1. Haverá o cancelamento do credenciamento do leiloeiro, nos seguintes casos:

13.1.1. Receber 03 (três) advertências pelo mesmo moüvo;

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB
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13.1.2. Recusa injustificada em assinar o Contrato para realização das atividades objeto
deste Termo;

13.1.3. Omissão de informações ou a prestação de informações inverídicas para obter
credenciamento em face do presente instrumento;

13.1,4. Decretação de falência ou instauração de insolvência ciül;

13.1.5. Falsidade ideológica;

13.1.6. Infração à Lei, bem como à legislação de regência;

13.1.7. Descumprimento na execução dos serviços a serem realizados pelo credenciad
como negligência, imprudência e imperícia;

13.1.8. Cessão totâl ou parciel da prestação dos serviços sem anuência da admini
pública;

o

13.1.9. Divulgação, pelo credenciado, de informaçôes do interesse exclusi
administração pública, obtidas em decorrência do credenciamento;

13.1.10. Omitir ou prestár informações inverÍdicas aos interessados sobre os bens ou as

condições de venda que resultem na posterior desistência do adquirente em realizar a

compra;

13.1.11. Deixar de devolver a comissão paga pelo arrematante, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis da comunicação do fato, nos casos em que a providência foriustificada e determinada;

13.1.12. A PMM não se responsabiliza pelo pagamento de nenhum valor em decorrência do

cancelamento do credenciamento;

13.1.13. Também será cancelado o credenciamento a pedido, desde que o credenciado não

possua atiüdade pendente de conclusão;

13.1.14. No caso de o leiloeiro pedir o seu descredenciamento, havendo obrigações "em

aberto", o deferimento do pedido fica condicionado ao seu cumprÍmento integral.

13.1.15. O leiloeiro deverá ser formalmente notiÍicado do cancelamento do seu

credenciamento,

13.1.16. O descredenciamento será precedido de observância ao contraditório e ampla

defesa;
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14, DO PREçO, GONDIçÔES DE PÂGAMENTO:

14.1. A remuneração do leiloeiro contratedo para realizar leilão será constituÍda
exclusivamente da comissão de 30lo (três por cento) sobre BENS MóVEIS E IMóVEIS de
qualquer natureza calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em
leilão, cobrada. sem a interveniência do Município. pelo próprio leiloeiro, diretamente dos
respectivos arrematentes dos bens, conforme prescreve o § 2c do art.42 do Decreto ne

27.981/32, combinado com o parágrafo único do art, 24 do mesmo decreto.

74,2.8m hipótese alguma o leiloeiro poderá realizer retenção parcial ou total do valor de

venda dos bens, que será repassado integramente ao MunicÍpio.

14.3. Não será devido ao Leiloeiro oÍicial credenciado nenhum outro pagamento além da

comissão referida acima.

14.4. As despesas com a execução dos leilões correÉo única e exclusivamente por conta do
Leiloeiro Ofi cial credenciado.

14.5. Não cabe a esta Municipalidade, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão

devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para

recebê-la.

14.6. O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhÍmento de impostos, taxas,

contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos,
demais despesas diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a

execução dos serviços contratados.

15.1. São obrigações dos leiloeiros credenciados:

15.1.1. Cumprir as instruções declaradas pelo presente edital.

15.1.2. Divulgar os leilões através dos meios de comunicação, observando os padrões

adotados ou estabelecidos pelo Município.

15.1.3. Prestar avaliação dos bens a serem leiloados, com valor mÍnimo praticado em

mercado para arremate.

15.1.4. Fotografar os bens a serem ofertados e dispor de sistema audiovisual para

apresentação dos lotes durante a realização dos leilões.
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15.1.5. Dispor de recursos de tecnologia de informação üsando à promoção e divulgação
de leilão público eletrônico via web, de modo a permitir a participação de potenciais
clientes onde quer que estes esteiam.

15.1.6. Dispor de pessoal próprio para a prestação de todos os serviços necessários à

realização do certame e a sua prestação de contas.

15.1,7. Conduzir o leilão utilizando-se de materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários à perfeita execução.

15.1.8. No inÍcio de cada leilão, exibir a carteira de exercÍcio proÍissional ou o título de
habilitação, fornecidos pela f unta Comercial.

15.1.9. Conduzir a sessão pública do leilão, tanto presencial quanto eletrônica.

15.1.10. Conduzir os leilões dentro dos padrões e critérios estabelecidos pela legislação

em ügor.

15.1.11. Anteriormente ao leilão, tornar conhecidas as condições dos veÍculos, exigências

de participação, informações relativas ao arremate e condições de pagamento, da entrega
dos bens e obrigações dos arrematantes e demais disposições constantes no edital de

leilão.

15.1,12. Receber os valores correspondentes ao pagamento do bem, para posterior

informando ao MunicÍpio de Mogeiro o valor exato da arrematação

15.1.13. Os valores recebidos dos arrematantes (cheque ou espécie) deverão s

depositados pelo Leiloeiro Público Oficial no próximo dia útil a contar da data de

realização do leilão, em conta leilão. Nos casos em que o retardamento da efetivação do
pagamento dos lotes arrematados seia decorrente de negligência ou imperÍcia do

leiloeiro, a multa estipulada no edial deverá ser por ele suportada.

15.1.14. Adotar as medidas legais cabÍveis, na hipótese de o arrematante não efetuar o

pagamento no prazo marcado.

15,1.15. Apresentar ao Município, a presteção de contas final com todos os recibos, atas,

relatórios, notas de venda e documentos pertinentes ao procedimento de leilão, no prazo

de 05 [cinco) dias úteis a contar da data de realização do certame.

15.1.16. O Relatório de Leilão deverá ser disponibilizado pelo leiloeiro de forma

impressa, devidamente assinada e, em planilha eletrônica, e deverá conter informações
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correspondentes aos lotes vendidos e não vendidos, nome, CPF ou CNPI dos
arrematantes, número das Notas de Venda, valor da avaliação e venda dos bens

15.1.17. As Notas de Venda serão disponibilizadas pelo leiloeiro em 02 (duasJ üas,
contendo as informações dos veículos, arrematantes e valores, sendo que uma via ficará
arquivada no processo de Leilão e a outra, será entregue ao errematante, por ocasião da
retirada do(s) veÍculo(s).

15.1.18. Cumprir todas as disposições contidas no Decreto Federal ns 21.987/1932, que
regula a profissão de leiloeiro, bem como os demais atos normativos aplicáveis.

15.1.19. Manter sigilo sobre as informações recebidas, preservando a inviolabilidade da
intimidade, da üda privada, da honra e da imagem das pessoas, assim como de quaisquer
ouEos dados cuia publicidade.

15.1.20. Encaminhar ao MunicÍpio, mÍdia(s) digital(is) (DVD), com áudio e vídeo
gravados no local de realizaçãq do leilão, contendo, na íntegra, desde a abertura do leilão,
todos os lances e arremates, até o encerramento dos trabalhos, com qualidade de
gravação que permita a perfeita visualização/audição de todo o processo, até 15 (quinze
dias úteis após a realização do evento.

15.2. Apresenter preüamente a minuta de cada aviso de leilão de bens do MunicÍpio, de q

tr?ta o arL 38 do Decreto ne 2L.987/32, indicando o veículo de divulgação e o re
custo, observando, ainda, que:

aJ os avisos de leilão deverão ser elaborados em conformidade com os padrões de
pelo Município;
bJ o leiloeiro contratado só poderá proceder à publicação do aüso de leilão depois de o

MunicÍpio autoriá-lo, o que seÉ feito à üsta da aprovação da minutâ;
c) os aüsos para divulgação de que trata o art.38 do Decreto ne 21.981/32 deverá atender
também ao disposto no arL 21 da Lei nc 8.666/93 (inciso III do "capuC, § 1e, inciso III do §
2e g § 3cJ;

d) os custos de divulgação dos aüsos serão suportados pelo Leiloeiro designado para cada

ato.

15.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando do

credenciamento.

16. DAS OBRTGAçoES DO MUNICÍPrO
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16.1, Disponibilizar local adequado para realização do leilão, para fins de üstoria dos bens
por parte dos interessados e efeüva realização do leilão;

16.2. Planejar em coniunto com o leiloeiro contratado todas as fases do leilão, de modo que
possam ser rigorosamente cumpridas as exigências legais.

16.3. Observando plano de leilão, elaborado em coniunto com o leiloeiro conEatado,
providenciar:

16.4. Emitir, à üsta das notas de arrematação do Ieiloeiro contratado, os documentos fiscais

e outros que a lei exigir para formalização da venda dos bens negociados em leilão público,
pelo leiloeiro contratado;

16.5. Propiciar ao Leiloeiro oficial credenciado condições para a plena execução deste

contrato;

16,6. Assegurar ao LeÍloeiro o liwe acesso aos BENS MÓVEIs E IMÓVEIs.

16.7. Fornecer ao Leiloeiro os documentos e informações necessários à adequada instrução
da sua atividade,liwes de desembaraços, ônus e pendências.

16,8. Prestar todas as informações e esclarecimentos que o credenciado e seus empregados

encarregados da execução do leilão venham a solicitar para o desenvolümento
trabalhos;

17.1, Nenhuma sanção será aplicada sem a defesa prévia do Ínteressado, no prazo de

(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

17.2.Pela infraçào às normas deste Edital poderá o faltoso sofrer as seguintes penalidades:

I) advertência, nos seguintes casos:

a) etraso iniustificado na execução dos serviços;

b) execução de serviços em desacordo com o previsto no Edital e seus anexos;

II) cancelamento do credenciamento, nos segulntes câsos:

a) Receber 02 (duas) advertências;

b) Recusa injustificada em assinar o Instrumento para realização do leilão;

c) Omissão de informações ou a prestação de informações inverídicas para obter

credenciamento em face do presente Edital;

d) Decreteção de falência ou instauração de insolvência ciül;
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el Falsidade ideológica;

0 Omitir ou prestar informações inverídices aos interessados sobre os bens ou as condições
de venda que resultem na posterior desistência do adquirente em realizer a compra;
g) má qualidade da divulgação e publicidade dos bens que serão levados à leilão;
hJ infração à Lei;

i) Demais hipóteses de impedimento previstes neste Edital e no Decreto n 21.981, de !932
e legislação posterior,

17.3. O leiloeiro será notiÍicado tempestivamente do cancelamento do seu credenciamento.

17,4. O leiloeiro credenciado que enseiar, de forma dolosa, o retardamento da execução de

seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Instrumento ou comportar-se de modo
inidôneo será descredenciado, garantida prévia e ampla defesa, e ficará impedido de
participar de novo credenciamento pelo prazo de até 60 (sessenta) meses da Prefeitura
Municipal de Mogeiro, sem prejuízo de eventual ação penal correspondente, na forma da lei.

17.4.1. A critério da Prefeitura Municipal de Mogeiro, poderão ser suspensas as

penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na execução do leilão for devidamente
justificado pelo Leiloeiro Oficial/Contratado, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias da ocorrência do evento.

17.4.2. Na eventualidade dos motivos informados serem aceitos pela Prefeitura
Municipal de Mogeiro, esta fixará novo prazo, este improrrogável, pa

execução das obrigações assumidas.

ra a com eta

18.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital de

credenciamento, no todo ou em parte, pessoalmente iunto ao Setor de Protocolo Geral ou

meio eletrônico (licitocgomogeiro@uol.com.brl. até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada

para inÍcio da análise da documentação,

19. DAS DTSPOS|çÕES FTNATS

19.1 A participação do interessado no Credenciamento implica a aceitação das condições

constantes deste Edital e dos anexos que o integram.

19.2. A credenciada deverá manter as condições de habilitaÉo durante toda a úgência do

Credenciamento, observada a obrigatoriedade de etualização das informações cadastrais.
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19.3, Os casos omissos serão resolvidos pela Credenciante, conforme disposições
constantes na Lei n.a 8.666/93 e demais normas pertinentes.

19.4. Os proponentes obrigam-se a obsewar e guardar sigilo de todos os dados pessoais e
proÍissionais obtidos em decorrência do presente editel, bem como a não utilizar ou
divulgar as informações obüdas para qualquer fim, sob as penas da lei ciü1, penal e

correlatas.

19.5. A Administração poderá revogar este Edital de Credenciamento por razões de

interesse público.

19.6. Qualquer alteração nas condições do Credenciamento será divulgada e publicadapela

mesma forma em que se deu a divulgação e publicação do texto original,

19.7. Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a realização de

qualquer ato, a sessão será automatÍcamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pela Comissão.

19.8. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante todo o processo

observaÉo o hoÉrio de BrasÍlia - DF.

19.9. lncumbirá ao interessado acompanhar as comunicações do Credenciamento, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
quaisquer dos atos.

19.10. A homologação do resultado deste credenciamento não implicará direito
co ntratação.

19.11. Quaisquer informações ou dúüdas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes

de interpretação do edital, poderão ser solicitadas ao Município de Mogeiro, Departamento

de Licitação, sito Avenida Presidente foão Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB, e-mail:

licitacaomoseiro(auol.com.br. em horário de expediente.

19.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Itabaiana para dirimir quaisquer litÍgios oriundos
deste processo e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por
mais priülegiedo que seja.

13.4.lntegram o presente Edital os seguintes anexos:

aJ Anexo 01 - Pedido de Credenciamento;
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b) Anexo 02 - Termo de Compromisso;

c) Anexo 03 - Declaração de InfraesFutura;

dJ Anexo 04 - Minuta do Termo de Credenciamento/Contrato de Leiloeiro Oficial

Mogeiro, em 16 de junho de 2021.

IRÁ DE LIMA
SECRETÁRIO MT'N AL DE ÂI)MINISTRAçÁO

E lA"r{ENTO

Antonio José Ferreira
PREFEITO
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ANEXO "01"

PEDIDO DE CREDENCIAMET{TO

O(A) Senhor(a)... ........, (qualiÍicação), (leiloeiro, na forma do Decreto n.e

2L.98L/1932), com regisEo na Juntâ Comercial do Estado.......................... sob o n.0...................,

identidade ciül n.e----------------, CPF/MF n.c.........,...........,,,,.......,, com endereço profissional

maiI............................................. doravante denominado(aJ LEILOEIROIAJ, DECLARA, por este ato

iuídico, ter interesse em se credenciar para o Chamam enta n.e 02/202L Declara, ainda, ter
prévia ciência e compreensão, em tempo hábil e suficiente, do objeto, das cláusulas e dos

requisitos constântes neste instrumento de convocação, havendo anuência integral às

condições nele estabelecidas.

Declara, ainda, que possui experiência profissional para alienação, administração ou

depósito de bens,

Por ser verdade, firmo a presente manifestação de vontade,

flocal e data)

IDENTIFICAçÁO E ASSINATURA DO LEILOEIRO
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ANEXO "02"

TERMO DE COMPROMISSO

O(Á) Senhor (a).............................. (qualificação), leiloeiro, na forma do Decreto n.0

21,981, de 1932, com registro na Junta Comercial do...........................................sob o n.e............. ,

identidade civil n.c................... CPF/MF n.e......... com endereço
profissional na rua/avenida. ......., selecionado para a formação de

CADASTRO, doravante denominado LEILOEIRO, firma o presente TERMO DE

COMPROMISSO, perante a Seleção PúblÍca:

CLÁUSULA 13: Comprometo-me, caso demandado, a cumprir rigorosamente com os ditames

do edital de chamamento público ao qual me submeti, e a atuar de acordo com todos os

preceitos legais que regem meu oficio, bem como para com as demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA 2a: Comprometo-me quando do exercício de minhas funções, designadas

mediente sorteio, cumprir rigorosamente com todas as medidas anticorrupção, tendo total

ciência de que, quando da execução da contratação a mim confiada, será vedado a mim e

eventueis fu ncionários e prepostos:

a) prometer, oferecer ou dar, dÍreta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público

ou a quem quer que seia, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa iuídica para celebrar o pres

instrumento;

c) obter vantagem ou beneflcio indeüdo, de modo fraudulento, de modificações

prorrogações sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou

respectivos insrumentos contratuais;

n

d) de qualquer maneira fraudar a contratação; assim como realizar quaisquer ações ou

omissões que consütuam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei ne 12.846/2013

e suas alterações, do Decreto ne 8420 /2075, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos

aplicáveis ("Leis Anticomrpção"), ainda que não relacionadas com a contratação. Ainda

Declaro, sob as penas da lei que:

e) Tomei conhecimento da íntegra do EdÍtal de Credenciamento ne 01/2021, e seus anexos,

concordo plenamente com seus termos e atendo a todas as condições e exigências nele

contidas;

0 Cumpro o disposto no )O(XIll do art.7e da Constituição Federal;
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c) lnexistem fatos que impeçam minha habilitação e estou ciente da obrÍgatoriedade de
declarar ocorrências que venham a se verificar posteriormente, caso Íirme contreto com o
Município de Mogeiro.

CúUSULA 33: Assumo o compromisso de atuar nos leilões para os quais for indicado.

CúUSULA 4a: No desempenho de suas atribuiçôes, se compromete a atuaratendendo todos
os requisitos desse Edital e Anexos.

CúSUSULA 5e: Declaro que possui eptidão pera o desempenho da atividade, de forma
compatÍvel com as características e atribuiçóes constantes desse edital, bem como possui

conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações

obieto do credenciamento.

CúUSULA 6n: Declaro que não possuo cargo ou função iunto à Administração Pública

Municipal (Direa e lndireta), bem como não tem parentesco em linha reta, colateral ou por
afinidade com servidores, e se compromete a declarar-se IMPEDIDO caso incorra em tal
situação.

CúUSULA 7ê: Comprometo-me a vender os bens para os interessados que apresentarem a

melhor proposta.

CúUSULA 8e: Para execução dos serviços obieto desse edital, declaro estar de acordo e que

cumprirás as obrigações, bem como manterá as condições exigidas durante toda a execução

do obieto.

CúUSULA 9Ê: Declaro que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a

Administração Pública e que não estou impedido de contratar ou suspenso de contratar com

a Administração, e que me comprometo a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

Por ser verdade, firmo o presente.

Loca1,,.,......... de..............,,.,,,,.,,,.,,..2021

Leiloeiro:
Registro na Junta Comercial n.e:

Assinatura:
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ANEXO "03"

DECLARAÇÂO DE INFRAESTRUTURA

O(A) Senhor (a).......... , (qualificação), leiloeiro, na forma do Decreto n.e

21,981, de 1932, com registro na Junte Comercial do,,,-.------.--......,..,..sob o n.e ---.--- ,

identidade civil n.e.................. CPF/MF Le.......... com endereço
profissional na rua/avenida... ...., considerando a sua seleçãopara atuar
nos leilões promovidos pela Administração Pública Municipal (Direta e IndÍreta), declara
para fins de participação no procedimento de credenciamento que possui condições de

oferecer instalações, aparelhamento e pessoal técnico edequedos à execução contratual,
garantindo, no mínimo, a seguinte estrutura:

1..Site próprio que possibilite não só a divulgação, como a realização de alienação pela

internet, inclusive com ofertas on-line, bem como possibilite a venda direta e permita a

üsualização de fotos dos bens ofertados, as caracterÍsticas dos bens, editais, contados, etc.

2. Mecanismo que permita a realização da alienação, com recepção e esdmulo de lances em

tempo "real", üa internet, e interatividade entre os lances verbaÍs e os lances efetuados

eletronicamente.

3. Proieção em tela da descrição dos bens e das respectivas ofertas recebidas, ou ainda, as

ofertas üa interneL

4. Mecanismo que somente permita a apresentação de oferta de valor superior à da última
oferta, observado o incremento mínimo Íixado para o bem,

5. Possibilidade que a cada oferta, via internet ou verbalmente, seja o participante

imediatamente informado de seu recebimento segundo condições que lançou.

6. Possibilidade de realizar a gravação e registro do Leilão.

Por ser verdade, firmo o presente.

Loca1,............ de..............................2021

Leiloeiro:
Registro na Junta Comercial n.o:

Assinatura:

Avenida Presidente João Pessoa,47, Centro, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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ÂNEXO "04"

TERMO DE CREDENCIAMENTO/CONTRATO DE LE]LOEIRO OFICIAL

O MUNICÍPIO DE MOGEIRO, pessoa lurÍdica de direito público, situado na Avenida
Presidente João Pessoa,47, Centro, Mogeiro - PB, CNPJ sob nq. 08.866.501/0001-67, neste

ato representado por seu Prefeito, ANTONIo IOSÉ FERREIRA, doravante denominada

simplesmente de CREDENCIANTE, poroutro lado o........................................a seguir denominada

de CREDENCIAD0(A), pactuam o presente Termo de Credenciamento, derivado do Edital de

Chamamento Público ne 0l/202L.

CIÁUSUIJI PRIMEIRA. DO OBJETO

1,1. O presente termo tem por obieto o credenciamento de LEILOEIRO OFICIAL para

realização de leilão público, conforme Edital de Chamamento Público na 0l/2027 que é

parte integrante deste Termo.

cúUsULÁ SEGUNDA. DO PRAZO

2,1. O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (dozeJ meses, podendo ser renovado

até o limite de 60 (sessenta) meses previstos no inciso ll do art.57 daLei de 8.666/93.

cúUsULÂ TERCETRA - DÂ FORMA E DO PRÂZO DO PAGAMENTO

3.1. A remuneração do leiloeiro contratado para realizar leilão será constituÍda

exclusivamente da comissão de 3ol0 (três por cento) sobre BENS MÓVEIS E IMÓVEIS de

qualquer natureza calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em

leilão, cobrada^seru-inEeneniêlcia-dp-I4gniúiro pelo próprio leiloeiro, diretamente dos

respectivos arrematantes dos bens, conforme prescreve o § 2e do aÍL 42 do Decreto nc

Zl.98l/32, combinado com o parágrafo único do arL 24 do mesmo decreto.

cúUsUI,T QUARTA - DASÂTRIBUIÇOES E CONDIçÕES DO PROFISSION

4.1. Realização de leilão público dos bens da Adminisraçã
municipal, em date(sJ a ser(m) marcada[s) pelo MunicÍpio.

o Pública, con legislação

4.2. O(A) CREDENCIADO(A) deverá manter, durante a ügência d
de habilitação exigidas para a sua celebração.

o as condições

GúUSULA QUINTA - DAs GoNDIçÓES DE EXECUçÃO DOS SERVIçOS E FISCATIZAçÃO

5.1. O MunicÍpio de Mogeiro se obrÍga a chamar os leiloeiros credenciados, sendo

designados para atuação mediante ordem de sorteio (item 9 do Edital), para a realização

dos leilões de acordo com o artigo 42 do Decreto ns 21.981 de 19 de outubro de 1932.

5.2, Os serviços deverão ser prestados em estrita observância ao Edital de Chamamento n.e

01 /2021, pafie integrante desse contrato independentemente de transcrição'

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83J 3266-1033
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5.3. A CREDENCIANTE, através da Secretaria Municipal de Administração, realizarâ
fiscalização permanentemente à prestação dos serviços prestâdos pela CREDENCIADA.

GúUSULA sExTÂ - DAs RESPoNSABILIDADES DA CREDENCIADA

6.1. Cumprir as instruções declaradas pelo presente edital.

6.2. Divulgar os leilões através dos meios de comunicação, observando os padrões adotados
ou estabelecidos pelo Município.

6.3. Prestar avaliação dos bens a serem leiloados, com valor mínimo praticado em mercado
para arremate.

6.4. Fotografar os bens a serem ofertados e dispor de sistema audiovisual para apresentação

dos lotes durante a realização dos leilões.

6.5. Dispor de recursos de tecnologia de informação visando à promoção e divulgação de

leilão público eletrônico via )r,eb de modo a permitir a participação de potenciais clientes
onde quer que estes estejam.

6.6. Dispor de pessoal próprio para a prestação de todos os serviços necessários à realizaÉo
do certame e a sua prestação de contas.

6.7. Conduzir o leilão utilizando-se de materiais, equipamentos, ferrementas e utensílios
necessários à perfeita execução,

6.8. No início de cada leilã0, exibir a carteira de exercÍcio profissional ou o título de

habilitação, fornecidos pela Junta Comercial,

6.9. Conduzir a sessão pública do leilão, tanto presencial quanto eletrônica.

6.10. Conduzir os leilões dentro dos padrões e critérios estâbelecidos pela legislação em

ügor.

6.11. Anteriormente ao leilão, tornar conhecidas as condições dos veículos, exigências de

participação, informações relativas ao arremate e condições de pagamento, da entrega dos

bens e obrigações dos arrematentes e demais disposições constantes no edital de leilão.

6.12. Receber os valores correspondentes ao pagamen do bem, para posterior prestação

de contas, informando ao MunicÍpio de Mogei

certame.

r exato da arrematâção no dia do

6.13. Os valores recebidos dos arrematantes (cheq espécie) deverão ser depositados

pelo Leiloeiro Público Ofrcial no próximo dia útil a contar da data de realização do leilão, em

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Cenh"o, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83J 3266-1033
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conta leilão. Nos casos em que o retardamento da efetivação do pagamento dos lotes
arrematados seia decorrente de negligência ou imperícia do leiloeiro, a multa estipulada no
edital deveÉ ser por ele suportada.

6.14. Adotar as medidas legais cabíveis, na hipótese de o arrematante não efetuar o
pagamento no prazo marcado.

6.15. Apresentar ao Município, a prestação de contas Íinal com todos os recibos, atas,

relatórios, notas de venda e documentos pertinentes ao procedimento de leilão, no prazo de

05 (cinco) dias úteis a contar da data de realização do certâme,

6.16. O Relatório de Leilão deverá ser disponibilizado pelo leiloeiro de forma impresse,

deüdamente assinada e, em planilha eletrônica, e deverá conter informações
correspondentes eos lotes vendidos e não vendidos, nome, CPF ou CNPf dos arrematantes,

número das Notas de Venda, valor da avaliação e venda dos bens.

6.17. As Notas de Venda serão disponibilizadas pelo leiloeiro em 02 (duas) vias, contendo

as informações dos veículos, arrematantes e valores, sendo que uma via ficará arquivada no
processo de Leilão e a outra, será entregue eo arrematante, por ocasião da reürada do(s)
veÍculo(s).

6.18. Cumprir todas as disposições contidas no Decreto Federal ne 21.981/1932, que regula

a profissão de leiloeiro, bem como os demais atos normativos aplidveis.

6.19. Manter sigilo sobre as informações recebidas, preservando a inviolabilidade da

intimidade, da üda prÍvada, da honra e da imagem das pessoas, assim como de quaisquer

outros dados cuia publicidade.

6.20. Encaminhar ao MunicÍpio, mÍdia(s) digital(is) (DVDI, com áudio e vÍdeo gravados no

local de realização do leilão, contendo, na íntegra, desde a abemrra do leilão, todos os lances

e arremates, até o encerramento dos trabalhos, com qualidade de gravação que permita a

perfeita üsualização/audição de todo o processo, até 15 (quinze) dias úteis após a

realização do evento.

6.21. Apresentar previamente a minuta de cada aviso de leilão de bens do MunicÍpio, de que

trata o arL 38 do Decreto nc 21.981/32, indicando o veículo de divulgação e o respectivo

custo, observando, ainda, que:

a) os avisos de leilão deverão ser elaborados em conformidade com os padrões definidos
pelo MunicÍpio;
b) o leiloeiro contratad
Município autorizá-lo, o

o só pod proceder à publicação do aviso de leilão depots de o

feito à vista da aprovação da minuta;

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB
CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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c) os avisos para divulgação de que tratâ o arL 38 do Decreto nc 21.981132 deverá atender
também ao disposto no art. Z1 da Lei ne 8.666/93 (inciso lll do "caput'', § 1c, inciso III do §
2e e § 3o);

dl os custos de divulgação dos avisos serão suportados pelo Leiloeiro designado para cada

ato.

6.22. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas es condições de habilitação e qualificação exigidas quando do
credenciamento.

CúUSULA SÉTIMA. DAs RESPoNSABILIDADES DÂ CREDENCIANTE
7. Cabe à CREDENCIANTE:

7.1. Disponibilizar local adequado para realização do leilão, para fins de vÍstorÍa dos bens
por parte dos interessados e efetiva realização do leilão;

7.2. Planeiar em coniunto com o leiloeiro contratado todas as fases do leilão, de modo que

possam ser rigorosamente cumpridas as exigências legais,

7.3. Observando plano de leilão, elaborado em coniunto com o leiloeiro contratado,
proüdenciar:

7.4. Emitir, à üsta des notâs de arrematação do leiloeiro conraEdo, os documentos fiscais

e outros que a lei exigir para formalização da venda dos bens negociados em leilão público,

pelo leiloeiro contratado;

7.5. Propiciar ao Leiloeiro oficial credenciado condições para a plena exec des

contrato;

7.6. Assegurar ao Leiloeiro o livre acesso aos BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

7,7. Fornecer ao Leiloeiro os documentos e informações necessários à adequada nstrução

da sua atividade,liwes de desembaraços, ônus e pendências,

7.8. Prestar todas as informações e esclarecimentos que o credenciado e seus empregados

encarregados da execução do leilão venham a solicitar para o desenvolvimento dos

trabalhos;

cúusulA orrAvA - DA cEssÃo Dos sERvrços CoNTRATADoS
8,1. A CREDENCIADA não poderá ceder o presente Termo de Credenciamento, tampou

subcontratá-lo, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa ÍIsica ou iurídica.

CúUSULA NoNA - DA INEXECUçÁO DOS SERVIçOS COMRATÂDOS:

Avenida Presidente João Pessoe, 47, Centro, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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será feita por meio de protocolo.

entrega de documentos ou certas.
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9.1, A CREDENCIADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão

administrativa, previstos no aÊ 77 da Lei Federal ne. 8.666, de 21 de junho de 1993.

9,2 Se o leiloeiro se recusar a executar o serviço ora conEatado sofrerá as penalidades
preüstas no Artigo 87, II de Lei 8.666/93, nas seguintes situações:

a) Pela recusa em executar suas atividades em consonância com os editais de leilão
publicados, o leiloeiro seú descredenciado e ficará impedido de contratar com o municÍpio
de Mogeiro por 5 (cinco) anos;

9.2.1. Será facultado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia.

cLÁUsUtA DÉGIMA. DA REscIsÃo
10.1. 0 presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,

independentemente de notificação fudicial da CONTRÁTADA, nas seguintes hipóteses:

10.1.1. Infringência de qualquer obrigação aiustada

10.1.2. Liquidação amigável ou iudicial, concordata ou falência da CoNTRATADA.

10.1.3. Se a CONTRÂTADA sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou fansacionar qualquer direito decorrente deste conúato.

10.1.4. Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n" 8.666/93.

Parágrafo Prlmelro. A CONTRÁTADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos

que esta üer a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações

contratuais.

cúUsutÂ DÉGIMÂ PRIMETRÂ - DA LEGISUTçÁO APLIOíVEL
11.1. O presente insEumento contratual rege-se pelas disposições expressas no Decreto no

2L.981, de 1932 e legislação posterior,Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores, na Lei

ne 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Ciül Brasileiro, no Código

Comercial Brasileiro e em outras referentes ao obieto, ainda que não explicitadas,

cúUsutÂ DÉGIMA SEGUNDA . DA TRÂNSMISSÃO DE DOCUMENTOS

12.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE a CONTRATADA

da como prova deNenhuma outra forma será d

cLÁUsULÂ DÉGIMA TERCETRA - DÂ PUBLICIDADE

Avenida Presidente Ioão Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033
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13,1. Uma vez firmado, o extreto do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do
MunicÍpio de Mogeiro, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art.61, § 10,

da Leí 8.666 /93.

CúUSULA DÉCIMA QUÁRTA - DÂs DIsPosIçOEs GEMIS
14.1. Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

14.1.1. Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em raáo do inadimplemento de

obrigações da CONTRÁTADA, esta Íicará impedida de participar de novos contratos com o

CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades preüstas no Artigo n" 87 da Lei

8.666/93.

14,1.2. A C0NTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de

todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, seiam de natureza trabalhista,
preüdenciária, comercial, ciül, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRÁTANTE

relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de preiuízos

causados a terceiros.

14.1.3. O fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a)

cúUsUtA DÉCIMA QUTNTÂ. DÂS PÂRTES INTEGRANTES

15.1. As condições estabelecidas no edital INEXIGIBILIptrpg pc **/2021 DO CHAMAMENTO

PÚBLlco N, 02/2021 e na proposta apresentada pela CoNTRÂTADA, são partes integrantes

deste instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo Único. Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer

modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das

obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADÁ, tais como a prorrogação de

prazos e normas gerais de serviços.

CúUSULA DÉCIMÂ SEXTA - DO FORO

7,1. Fica eleita a Comarca de ltabaÍan ra dirimir quaisquer questões

oriundas do presente TeImo, r is priülegiada que seia.

202L

o EIRO

CREDEN IANTE

ANTONIO IOSÉ FERREIRA

Prefeito Municipal

Avenida Presidente João Pessoa, 47, Centro, Mogeiro - PB
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Testemunhas:

Nome:

CPF:

Assinatura:-
Nome:-

CPF:

Assinatura:
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CREDENCIADA

Avenida Presidente João Pessoa, 47, CenEo, Mogeiro - PB

CEP: 58.375-000 Tel.: (83) 3266-1033




