MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2.022
EDITAL DE LICITAÇÃO
TIPO – MENOR LANCE
Processo nº 446/2.022
Entrega dos envelopes: 14 de abril de 2.022, quinta-feira, até às 14h00m.
Entrega dos envelopes: 14 de abril de 2.022, quinta-feira, às 14h30m.
O MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, com sede administrativa à Praça
Belo Horizonte, nº 22, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.241.778/0001-58, torna público que
fará realizar licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO
DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS
MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, conforme
descrito na cláusula primeira deste Edital e detalhado no Anexo I. Os envelopes contendo
“PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” deverão ser
protocolados na sede da Prefeitura Municipal, no Departamento Licitação, até às 14h do dia
14/04/2.022 – quinta-feira -, quando o pregoeiro designado e sua equipe de apoio darão início
aos trabalhos, regendo-se o presente certame pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, do Decreto Municipal nº 1.044/2006 (Regulamenta o Pregão no âmbito Municipal) e
demais legislações aplicáveis à espécie e seguintes cláusulas:
1 – DO OBJETO:
Constitui o objeto deste pregão presencial a CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO
OFICIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO
MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, com intuito de atender às necessidades
desta municipalidade, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Das condições de participação: a participação na presente licitação é facultada aos leiloeiros
oficiais devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Minas Gerais, observada a
necessária qualificação e que satisfaçam, entre outras exigências, as seguintes:
2.1.1 – Não tenham sofrido pena de suspensão pelo Município de São João Batista do Glòria
ou incorrido em inadimplência para com o mesmo de um modo geral;
2.1.2 – Não tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV.
2.1.3 – Não seja servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de São João
Batista do Glòria, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico;
2.1.4 – Empresas com sócios ou proprietários em comum, que apresentarem propostas para o
mesmo Item a ser disputado, prejudicando a isonomia e a competitividade do certame.
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2.2 – Não aplicar-se-á os incisos I e II do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, tendo em
vista o inciso II do artigo 49 do mesmo diploma legal.
3 – DO CREDENCIAMENTO E MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES
3.1 – Para manifestação nas sessões e para prática de atos relativos ao presente Pregão,
especialmente para formulação de lances verbais, interposição de recursos motivados na sessão,
os proponentes poderão indicar um preposto mediante Carta de Credenciamento COM FIRMA
RECONHECIDA EM CARTÓRIO (Modelo – Anexo II), que deverá ser entregue ao Pregoeiro
designado, acompanhada de documento oficial de identificação do preposto, no início da sessão,
fora dos envelopes de proposta e habilitação.
3.2 – A Carta de Credenciamento referida no item anterior poderá ser substituída por Procuração,
desde que devidamente registrada em Cartório.
3.3 – Para cumprimento no disposto no item 5.1, em se tratando do próprio leiloeiro, o memso
deverá apreserntar certidão de comprovação do registro da atividade oficial de leiloeiro perante a
JUNTA COMERCIAL do Estado de Minas Gerais devidamente atualizada, assim como
documento contendo todas as informações do licitante e do responsável legal (nome, RG, CPF),
telefones, e-mail etc.
3.4 – A presença do representante legal da licitante não é obrigatória, entretanto, se fizer
representar e seu representante não se credenciar conforme as exigências dos itens 3.1, 3.2 e 3.3, o
mesmo estará impedido de assinar quaisquer documentos ou ainda se manifestar em nome do
proponete para formulação de lances verbais, interposição de recursos e quaisquer outros atos
relativos ao certame, sendo-lhe permitido acompanhar os procedimentos como ouvinte como
qualquer outro cidadão interessado.
3.5 – O constante do item anterior se aplica à todos os licitantes cujo credenciamento for
indeferido por irregularidade na documentação.
3.6 – Apresentar declaração em papel timbrado, de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III.
3.7 – Apresentar o registro da atividade oficial de leiloeiro perante a JUNTA COMERCIAL do
Estado de Minas Gerais devidamente atualizado e/ou outros documentos equivalentes.
4 - DA ENTREGA E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE
PROPOSTA E HABILITAÇÃO
4.1 – Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser protocolados no Departamento de
Licitação da Prefeitura Municipal, indevassáveis, fechados com cola e rubricados em seu fecho,
sob pena de não serem recebidos para o fim de participação no presente Pregão, até às 14h:00m
do dia 14 de abril de 2.022.
4.2 – A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 02 (dois)
envelopes distintos, a saber:
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PROPOSTA COMERCIAL
4.2.1 – Envelope nº 01 – Proposta Comercial – Apresentado em sua parte externa e frontal
da seguinte forma:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÒRIA/MG
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE: PROCESSO 446/2.022
PREGÃO 08/2.022

NOME DA LEILOEIRO
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ

4.2.1.1 – Envelope nº 01 – Proposta Comercial que deverá ser elaborada observando o
seguinte:
I – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado ou impressa por processo eletrônico, não
podendo conter rasuras, devidamente datada e assinada por representante legal da licitante, sobre
carimbo ou nome legível com número de documento oficial, rubricada em todas as suas páginas,
em linguagem clara que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado;
II – Nos preços indicados na proposta deverão estar computados todos os custos básicos diretos,
bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do certame, tais como frete, combustível,
embalagens e demais concernentes à plena e total entrega do objeto;
III – A proposta deverá corresponder integralmente à descrição do objeto constante na cláusula
primeira e no Anexo I, indicando os itens ofertados, observadas as exigências estabelecidas neste
instrumento e, os respectivos preços unitários e totais por item e deverá constar:
a) Número deste processo e pregão;
b) Especificação clara, completa e detalhada do item ofertado;
c) Taxa de comissão a ser paga pelo Comitente (Administração) ao Leiloeiro Público Oficial,
taxa esta limitada a 5% sobre o valor do bem arrematado.
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
da abertura das propostas comerciais;
e) Condições de pagamento de acordo com o constante neste edital;
IV – A classificação provisória das propostas será feita pelo menor percentual ofertado.
V – MODELO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA – ANEXO VI.
4.2.1.2 – É de inteira responsabilidade do licitante a elaboração da proposta, de modo que o
Município não se responsabilizará por nenhum erro, de qualquer natureza, ficando a licitante
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sujeita às penalidades previstas na Lei 8666/93 e suas posteriores alterações e outras legislações
aplicáveis se for o caso.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.2.2 – Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação – Apresentado em sua parte externa e
frontal da seguinte forma:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÒRIA/MG
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
REFERENTE: PROCESSO 446/2.022
PREGÃO 08/2.022

NOME DA LEILOEIRO
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ

4.2.2.1 – O Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação – deverá conter os seguintes
documentos:
a) Documentação relativa ao registro da atividade oficial de leiloeiro perante a Junta
Comercial do Estado do Minas Gerais, devidamente atualizado;

b) Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial;

c) Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do Estado do
Minas Gerais;

d) Cerdões negativas de antecedentes criminais federal e do estado que comprovem que o
Leiloeiro Oficial não foi condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade
mercantil;
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 que regula a
emissão da Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária;
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f) Certidão Negativa de Débito referente a tributos e contribuições estaduais e municipais,
expedidas pelos órgãos competentes: Secretaria Estadual da Fazenda e Secretaria
Municipal da Fazenda ou Finanças da sede do licitante;

g) Prova de regularidade com o FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, ou se não
for empregador, declaração nestes termos;.
h) Certidão negativa de débito trabalhista;

i) Pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome do Proponente, emitidos
por pessoa jurídica de direito público, comprovando a realização, com êxito, de objeto
semelhante ao desta Licitação. O(s) atestado(s) deve(m) comprovar, claramente, a
realização de leilão(ões) de bens móveis, que se enquadre no objeto da presente licitação;

j) Declaração de possuir site na Internet, para publicação do leilão, comprovada pelo
endereço eletrônico, informando seus requisitos e funcionalidades;

k) Declaração de total observância do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de
acordo com o modelo inserto no anexo VIII;
l) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
administração, conforme modelo sugerido no Anexo IV;

m) Declaração que cumpri o previsto no Art. 9º da Lei 8666/93;
n) Das condições de entrega de serviço – ANEXO V.
4.2.2.2 – Os documentos necessários à habilitação conforme listados no item anterior
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração pública local ou ainda por publicação em órgão da
imprensa oficial.
4.2.2.3 – Todos os documentos apresentados ficarão retidos e posteriormente serão
arquivados junto aos demais documentos deste processo licitatório, independente da habilitação
ou inabilitação do licitante.
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4.2.2.5 – A não apresentação de quaisquer dos documentos de habilitação solicitados,
ou ainda, a apresentação de certidões vencidas ou positivas quanto à qualificação fiscal, implicará,
impreterivelmente, na inabilitação do proponente impedindo-o de continuar participando do
certame.
5 – DA SESSÃO DO PREGÃO EM SUA FASE COMPETITIVA
5.1 – No dia, hora e local especificados neste Edital, serão adotados os procedimentos abaixo
descritos, dando início à realização do pregão propriamente dito.
5.2 – Iniciada a sessão pública do pregão, o pregoeiro receberá os documentos de Credenciamento
conforme descrito na cláusula terceira quando, após a conferência dos mesmos, credenciará o
preposto da licitante desde que os documentos estejam de acordo com as exigências deste Edital;
5.3 – Encerrada a fase de Credenciamento, o pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes
contendo as propostas comerciais e verificará a conformidade das mesmas com as exigências
deste Edital, sobretudo, no que diz respeito à descrição detalhada de cada item do objeto;
5.4 – Todas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital serão
desclassificadas de imediato, exceto àquelas que a despeito de quaisquer equívocos, possam ser
atendidas, no ato, por simples manifestação do proponente ou seu representante legal;
5.5 – Das propostas válidas, as quais permanecerão na fase de competição, serão classificadas
provisoriamente pelo pregoeiro, em ordem crescente de valor, aferido a partir da menor taxa
de comissão a ser paga apresentada pelo licitante;
5.6 – Definida a classificação provisória das propostas, dar-se-á início à fase de lances verbais,
quando estes deverão ser ofertados a partir do licitante ofertante da proposta de maior taxa de
comissão e, os demais, em ordem decrescente de valor;
5.7 – Serão consideradas propostas válidas e, portanto, classificadas, aquelas cuja oferta seja a de
menor valor por item e, todas aquelas que propuserem valores por item até 10% superiores àquela;
5.8 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão
os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer lances verbais e sucessivos
quaisquer que sejam os preços oferecidos;
5.9 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta escrita de
menor taxa limitada a 5% sobre o valor do bem arrematado. A proposta com taxa superiro ao
percentual acima especificado, deverá ser desclassificada.
5.10 – Caso não se realizem lances verbais e nas propostas escritas constarem com taxa de
comissão igual, caracterizando empate absoluto entre duas ou mais propostas, a classificação se
fará por sorteio, em ato público, realizado sob a coordenação do pregoeiro na sessão do pregão.
5.11 – O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento em que
não haja novos lances menores aos já ofertados;
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5.12 – De modo algum serão aceitos lances cujos valores sejam iguais ou maiores ao último lance
que tenha sido anteriormente ofertado;
5.13 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativas àquele item
específico, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da etapa;
5.14 – Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá com à classificação
definitiva das propostas, que será transcrita na ata da sessão, intimando todos os presentes do
vencedor do item;
5.15 – Todo o pregão poderá ser revogado pela autoridade competente por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, conforme o art. 49 da Lei 8666/93.
5.16 – O julgamento das propostas poderá ser acompanhado por representante do departamento
solicitante e, na hipótese de haver dúvidas quanto às especificações do objeto, o julgamento
poderá ser suspenso até análise do mesmo. O pregoeiro poderá solicitar esclarecimentos ou outros
documentos que entender necessários ao bom julgamento do certame quanto às descrições dos
itens. A licitante que não apresentar os documentos solicitados terá sua proposta desclassificada
quanto ao item em disputa.
6 – DA SESSÃO DO PREGÃO EM SUA FASE HABILITATÓRIA
6.1 – A fase habilitatória terá início tão logo seja encerrada a fase de competição. Para tal, o
pregoeiro abrirá os envelopes de documentação do licitante cujo item foi classificados em
primeiro lugar;
6.2 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante classificado e
habilitado será declarado vencedor;
6.3 – Se o licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital em todas as suas exigências, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor para aquele item.
7 – DOS RECURSOS
7.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá interpor recurso imediata e motivadamente
na sessão com síntese das suas razões que serão registradas em ata, quando lhe será concedido o
prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata dos autos;
7.2 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
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7.3 – A ausência de manifestação para interposição de recurso importará na decadência do direito
de recurso;
7.4 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo;
7.5 – Decididos, quando for o caso, os recursos, o pregoeiro declarará vencedor da licitação,
adjudicando o item ao mesmo e providenciará que os autos sejam imediatamente remetidos à
autoridade competente para homologação do certame.
8 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 – Após a organização e exame do processo, se nenhuma irregularidade for constatada, será o
objeto da licitação adjudicado ao licitante vencedor do certame pelo pregoeiro, com posterior
homologação da autoridade competente.
9 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1 – A vigência do contrtao oriundo deste pregão, terá a vigencia de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado nos casos previstos na Lei 8666/93, se for o caso.
10 – DA ENTREGA DO OBJETO
10.1 – A Administração emitirá a autorização/ordem de serviços, autorizando tanto a
Secretaria/Departamento competente a solicitar o objeto desta Licitação, quanto à contratada a
executar a prestação dos serviços que terá inicio imediato. Após a contratada receber a
autorização/ordem de seviços ela ficará submetida a obedecer rigorosamente às determinações da
Secretaria solicitante.
10.2 – Ficará a cargo da contratada quaisquer encargos/despesas que incidirem na execução do
objeto.
10.3 – O objeto desta Licitação deverá ser entregue conforme descrito no Termo de Referência
constante no anexo I.
10.4 – O objeto desta licitação não será recebido se estiver em desacordo com as cláusulas deste
instrumento e com a Lei 8.666/93.
11 – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1 – O Município de São João Batista do Glòria poderá, a qualquer momento, recusar o
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento
específico ou exclusivo critério de avaliação, garantindo à contratada manifestar-se sobre o
assunto.
11.2 - A verificação será realizada por servidor deste município, que por seus conhecimentos
técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca da aceitação do objeto.
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11.3 - Na eventualidade do Município de São João Batista do Glòria recusar-se a receber o objeto
por estar ele em desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por quaisquer
despesas ou custos necessários para refazer os serviços.
12 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 – O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as
condições contratuais e demais documentos que o integram nos termos do artigo 73, da lei
8.666/93 e suas posteriores alterações.
13 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO
13.1 – O Município de São João Batista do Glòria, por meio da Secretaria Municipal
Administração, que acompanhará e fiscalizará toda a execução do objeto deste Pregão, através de
profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações
deste instrumento:
I) – Rescindir o contrato;
II) – Mandar suspender a entrega do serviços;
III) – Suspender o pagamento.
14 – DA TAXA DE COMISSÃO
14.1 – A taxa de comissão a ser paga pela administração aos leiloeiros está disciplinada no art. 24
do Decreto n. 21.981, de 1932, que regulamenta a profissão do leiloeiro.
14.1 – A comissão administrava eventualmente paga pela Administração será fixa e irreajustável.
15 – DO PAGAMENTO
15.1 – Por inexistir pagamento, uma vez que a contratação não gerará despesa pública, aplicar-seá as disposições constantes no anexo I deste Edital.
16 – DAS PENALIDADES, INEXECUÇÃO E RESCISÃO
16.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em Lei ou Regulamento,
sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei Federal 8666/93:
I) – Advertência;
II) – Multa:
a) 0,1% (um décimo) por cento, por dia de atraso das obrigações assumidas, sobre o
valor total dos lotes do leilão, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer o cancelamento do leilão, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral;
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b) 5 % (cinco por cento) sobre o valor total dos lotes do leilão, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total dos lotes do leilão, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
d) O Município de São João Batista do Glória se reserva o direito de, a seu critério,
descontar dos pagamentos devidos ao contratado, o valor da multa prevista neste
Edital; bem como descontar da garantia prestada os mesmos valores caso o contratado
se recuse a efetuar o pagamento correspondente às multas aplicadas.
III) – Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com o
Município de São João Batista do Glória, por até 02 (dois) anos;
IV) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
persistirem os motivos determinantes da punição.
16.2 – A rescisão a que se refere o item anterior, quando necessária, em tudo será regida pelos
termos da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, ficando reconhecido os direitos da
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da mesma Lei Federal.
16.3 – As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA.
17 – DAS RESPONSABILIDADES
17.1 – O Proponente é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato oriundo desta Licitação.
17.2 – O Proponente é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao Município de
São João Batista do Glòria, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
17.3 – O Proponente reconhece ao Município de Cl São João Batista do Glòria araval o direito de,
a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias
previstas neste Instrumento.
17.4 – O Proponente não poderá sem anuência do Município de São João Batista do Glòria,
modificar quaisquer especificações deste PREGÃO.
17.5 – O Proponente é obrigado a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município
de São João Batista do Glòria, a qualquer momento, devendo prestar as informações e
esclarecimentos solicitados.
17.6 – O Proponente é obrigado a participar ao Município de São João Batista do Glòria a
ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a entrega do objeto.
Pág. 10 de 29.

Praça Belo Horizonte nº 22 – Centro
37920-000 – São João Batista do Glória/MG

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

17.7 – O Proponente é obrigado a manter-se, durante toda a execução do objeto, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
18 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
18.1 – Esclarecimentos outros necessários referentes ao presente Edital poderão ser obtidos, desde
que requeridos por escrito, em até 02 (dois) dias antes da data de entrega dos envelopes no
endereço abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA BELO HORIZONTE, N° 22 - CENTRO.
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CEP 37.920-000 - TEL: (35) 3524-0908
EMAIL: licitacao.sjbgloria@gmail.com
18.2 – A resposta às dúvidas suscitadas será transmitida em até 72 (setenta e duas) horas após o
protocolo do pedido de esclarecimento no Departamento de Licitação, no endereço acima
descrito.
18.3 – Qualquer interessado poderá impugnar, fundamentadamente, o presente Edital de
Licitação, devendo protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de Habilitação.
18.4 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante à Administração, o licitante
que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data para abertura dos envelopes de
Habilitação.
18.5 – Impugnações aos termos deste Edital deverão ser protocolizadas no Departamento de
Licitação da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória/MG, situado na Praça Belo
Horizonte, n° 22, Bairro Centro, na cidade de São João Batista do Glória /MG, CEP: 37.920-000
ou pelo endereço eletrônico acima citado, dentro do prazo legal, dirigidas ao Pregoeiro, a quem
caberá julgá-las e respondê-las dentro do prazo legal.
18.6 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
18.7 – O Departamento de Licitação não se responsabilizará por impugnações endereçadas via
postal ou por outras formas, entregues em local diverso do mencionado no item 18.5, e que, por
isso, não sejam protocolizadas dentro do prazo legal.
19 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.1 – Os recursos orçamentários necessários a contratação a partir deste Pregão serão indicados
na Nota de Empenho correspondente ao pagamento, conforme dotação abaixo:
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02.06.05.04.122.0003.2023 Atividades da Administração
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 00156

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes.
20.2 – Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro e equipe de apoio juntamente com a
Assessoria Jurídica Municipal, de acordo com as Leis Federais nº 8666/93, 10520/02, Decreto
Municipal 004/2009 e demais disposições aplicáveis.
20.3 – Integram este Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Descrição detalhada do objeto;
Anexo II – Carta de Credenciamento – Modelo;
Anexo III – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo IV - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a administração;
Anexo V – Modelo de Declaração;
Anexo VI – Proposta Comercial;
Anexo VII – Minuta do Contrato;
Anexo VIII – Declaração de observância ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal –
Modelo..
21 – DO FORO
21.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Passos (MG), com exclusão de qualquer outro, para
dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Edital.
E para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo publicado sua síntese, no Jornal
Hoje em Dia, no Diário Oficial Eletrônico do Município de São João Batista do Glória e no
Quadro de Avisos desta Municipalidade, bem como sua íntegra no sítio do Municipio
www.gloria.mg.gov.br.
São João Batista do Glória (MG), 14 de março de 2.022.

_____________________________________
Celso Henrique Ferreira
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Termo de Referência
1. DO OBJETO
1.1 – CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, PARA A REALIZAÇÃO
DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
BATISTA DO GLÓRIA /MG, com intuito de atender às necessidades desta desta
municipalidade.
2. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Item Quantidade

01

01

Unidade

serviço

Descrição
O serviço a ser executado será a contratação de Leiloeiro para
condução dos lances, sendo que os lances poderão ser de “viva
vós” e na forma eletrônica na realização de Leilões com o
objetivo de descartar uma grande quantidade de bens
inservíveis para o Município de São João Batista do Glória,
atualmente cadastrados como bens patrimoniais.

2.1 - O Leiloeiro contratado deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do
contrato, proposta de Plano de Leilões, que poderá ser ajustado e obrigatoriamente aprovado pela
Administração, mediante comissão especificamente designada para tal contendo, no mínimo, os
seguintes elementos:

2.1.1 - Previsão de data e local de execução;
2.1.2 - Metodologia de avaliação dos bens, bem como o prazo de sua execução;
2.1.3 - Cronograma detalhado envolvendo todas as etapas para a correta execução dos trabalhos a
serem executados.

2.2 - Os leilões serão realizados presencialmente e, simultaneamente, via WEB;

2.3 - O Leiloeiro Público Oficial deverá dispor de sistema informatizado para controle das
atividades inerentes à venda dos bens, assim como fornecer relatórios gerenciais em cada fase do
processo (a exemplo de cadastramento de bens, avaliação prévia, administração/realização do
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Leilão oficial, relatório específico dos leilões, prestação de contas sobre a venda do bem, dentre
outros;

2.4 - O leiloeiro deverá proceder à entrega dos bens aos arrematantes após o pagamento ser
contabilizado pela tesouraria do município, dando suporte técnico e operacional às atividades
necessárias que sucedem à realização a alienação: da preparação processual até a baixa dos
débitos e diligência junto aos órgãos de trânsito competentes;
2.5 – Assegurar que o valores arrematados pelos compradores sejam depositados em conta
bancária previamente estipulada pelo município;

2.6 - Publicar na internet o resultado dos leilões;

2.7 - Promover a organização técnica e administrava dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de
Referência, conforme prazo previsto no Plano de Leilão;

2.8 - Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;

2.9 - Elaborar as fotografias dos bens móveis;

210 - Submeter à Comissão de Alienação designada os Catálogos Oficiais dos Leilões,
devidamente elaborados, com as condições de praxe e com a relação dos bens descritos em lotes e
sua avaliação prévia;

2.11 - Elaborar os Editais/Avisos de Leilões, distribuir os Catálogos Oficiais, realizar medidas
para divulgar a realização dos leilões (panfletagem, faixas, cartazes, banners, etc.), disponibilizar
informações sobre os leilões na internet, possibilitando a visualização e características dos
respectivos lotes, procedendo da forma necessária para a divulgação do Evento;

2.12 - Publicar a data do leilão, lista de bens disponíveis e seus valores esmados, descrição e fotos
em site na Internet;
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2.13 - Responsabilizar-se integralmente pela publicação do Edital do Leilão no Diário Oficial da
Minas Gerais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da realização do Leilão, bem
como pelas respectivas despesas;

2.14 - Providenciar no mínimo 02 (duas) publicações do extrato do edital do leilão em jornais de
circulação local, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da realização do leilão, arcando
com todas as despesas;

2.15 - Responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias à
realização do leilão, como guarda e conservação dos bens, sempre que solicitado pela Contratante,
montagem/desmontagem, serviço de som, acomodação e bem assim toda infraestrutura necessária
à realização do evento;

2.16 - Organizar o leilão e registro de lances;

2.17 - Presidir os atos dos leilões e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua
competência até os respectivos encerramentos, com a devida prestação de contas;

2.18 - Disponibilizar canal de comunicação para contato pelos interessados na aquisição dos bens
a serem leiloados, através de meio eletrônico (por e-mail e chat online) e serviço telefônico para
orientação sobre o processo de leilão e a forma de participação;
2.19 - Notificar aos respectivos DETRAN’s acerca dos veículos arrematados, na forma do Código
Brasileiro de Trânsito;

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - A contratação do objeto deste pregão visa atender as necessidades do município que no
desenvolvimento de suas atividades, são utilizados inúmeros bens móveis que com o passar dos
anos passam a se deteriorar, assim trazendo diversos prejuízos ao município. Contudo outro
caminho não resta senão efetuar a alienação por leilão público.
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3. VIGÊNCIA

3.1 - O contrato proveniente deste pregão terá vigência de 12 (doze) meses.

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO

4.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.

4.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.

5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
5.1 - Os recursos orçamentários necessários a contratação a partir deste Pregão serão indicados na
Nota de Empenho correspondente ao pagamento, conforme dotação abaixo:

02.06.05.04.122.0003.2023 Atividades da Administração
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 00157

6. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
6.1 - A Administração emitirá a autorização/ordem de serviços, autorizando tanto a
Secretaria/Departamento competente a solicitar o objeto desta Licitação, quanto à contratada a
executar a prestação dos serviços que terá inicio imediato. Após a contratada receber a
autorização/ordem de seviços ela ficará submetida a obedecer rigorosamente às determinações da
Secretaria solicitante.
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7. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
7.1 - A forma de remuneração dos leiloeiros está disciplinada no art. 24 do Decreto n. 21.981,
de 1932, que regulamenta a profissão do leiloeiro, que assim dispõe:

Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por
convenção escrita que, sobre todos ou alguns dos efeitos a vender,
eles estabelecerem com os comitentes. Em falta de estipulação
prévia, regulará a taxa de 5% (cinco por cento), sòbre moveis,
mercadorias, joias e outros efeitos e a de 3 % (três por cento), sôbre
bens imoveis de qualquer natureza.

(Redação dada pelo

Decreto nº 22.427, de 1933)

Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco
por cento sobre quaisquer bens arrematados.

7.2 - Da leitura do disposivo acima transcrito, infere-se que o leiloeiro possui duas formas de
remuneração cumulavas, pois uma não exclui a outra: (I) a comissão de responsabilidade do
comitente, que pode ser (a) por convenção escrita entre as partes, não havendo fixação de limites,
ou (b) fixa no caso de não haver convenção entre as partes, que será de 5% no caso de móveis, e
de 3%no caso de imóveis de qualquer natureza; e (II) taxa de comissão paga pelo comprador, que
é fixa na ordem de 5% sobre o valor do bem arrematado.

7.3 - Ressalta-se que, nos termos do PARECER Nº 048/2012/DECOR/CGU/AGU, já fixou a tese
de ser este valor de livre negociação com a Administração, estando o percentual de 5% como
máximo, mas não como fixo inegociável.

7.4 - Dessa forma, o leiloeiro é remunerado tanto pela Administração segundo a convenção entre
as partes quanto aos percentuais, como pelo arrematante, que paga uma remuneração fixa sobre o
valor do bem arrematado.
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7.5 - O leiloeiro tem direito de receber a totalidade a comissão paga pelo comprador do bem
arrematado, que é fixada em 5% do valor do bem arrematado, assim não deve ser confundida a
remuneração que é paga ao leiloeiro pelo comitente, que no caso é a Administração, e outra a
remuneração paga pelo arrematante do bem.

7.6 - Cumpre ressaltar que, o Poder Público ao prever a variação da comissão paga ao leiloeiro,
estará respeitando a sistemáca do mercado e poderá realizar contratações vantajosas, em que o
particular pode até mesmo apresentar taxa de comissão zerada, afastando a inexequibilidade do
contrato, tendo em vista a remuneração fixa do leiloeiro advinda do arrematante que é
obrogatório.

7.7 - É lícito firmar contrato administravo não oneroso ou com previsão de recebimento por
serviços prestados por terceiros.

7.8 - Este também é o entendimento exarado nos Acórdãos n. 1.757/2010 e n. 552/2008 do TCU.
Neste último, o Ministro revisor do TCU, Aroldo Cedraz, em seu voto afirmou:

Ressalta que a admissão de propostas com taxa de administração
irrisória ou negativa não torna o contrato inexequível, visto que a
prestadora dos serviços pode obter como receita própria não
apenas a taxa de administração, mas também o resultado das
aplicações do montante dos benefícios durante o período
compreendido entre a sua disponibilização pela contratante e o
repasse à rede credenciada e, ainda, pela cobrança de “comissão”
dos estabelecimentos. Acrescenta que o risco de inexequibilidade
deve ser diminuído com a exigência de garantias compatíveis com
o volume de recursos que seriam intermediados pela prestadora
dos serviços.
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8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em Lei ou Regulamento,
sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei Federal 8666/93:
I) – Advertência;
II) – Multa:

a) 0,1% (um décimo) por cento, por dia de atraso das obrigações assumidas, sobre o
valor total dos lotes do leilão, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer o cancelamento do leilão, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral;

b) 5 % (cinco por cento) sobre o valor total dos lotes do leilão, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total dos lotes do leilão, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

d) O Município de São João Batista Do Glória se reserva o direito de, a seu critério,
descontar dos pagamentos devidos ao contratado, o valor da multa prevista neste
Edital; bem como descontar da garantia prestada os mesmos valores caso o contratado
se recuse a efetuar o pagamento correspondente às multas aplicadas.
III) – Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com o
Município de São João Batista do Glória, por até 02 (dois) anos;
IV) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
persistirem os motivos determinantes da punição.
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8.2 – A rescisão a que se refere o item anterior, quando necessária, em tudo será regida pelos
termos da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, ficando reconhecido os direitos da
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da mesma Lei Federal.
8.4 – As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA.

9. DA COMISSÃO PAGA
9.1 – A comissão a ser paga após negociação através deste pregão, por parte desta administração,
será restituida após o valor pago pelos arrematadores serem contabilizados pela tesouraria do
municipio. Em se tratndo de comissão zerada, de responsabilidade do comitente, o provento será
paga apenas pelo arrematante;
9.2 – O Contratado receberá diretamente do Arrematante-Comprador, a comissão de 5% (cinco
por cento) do valor do bem arrematado, assegurando assim o previsto no parágrafo único, do
artigo 24 do Decreto nº 21.981/1932;
9.3 – O Contratante não responderá, nem mesmo solidariamente, pela solvência e adimplência dos
Arrematantes-Compradores;
9.4 – Em hipótese alguma será o Contratante responsável pela cobrança da comissão devida pelos
Arrematantes-Compradores.

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1 - O critério de julgamento será do po menor preço por item, aferido a parr da menor taxa de
comissão a ser paga pelo Comitente (Administração) ao Leiloeiro Público Oficial, taxa esta
limitada a 5% sobre o valor do bem arrematado, nos termos do art. 24 do art. 24 do Decreto n.
21.981, de 1932.
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11. DOS BENS A SEREM LEILOADOS
BENS MÓVEIS
Nº

ESTADO DE

PATRIMÔNIO

USO

6639

Recuperável

2882

Bom estado

11659

Bom estado

3680

Recuperável

-

Sucata

2243

Recuperável

Roçadeira costal

7607

Sucata

Roçadeira costal

10357

Sucata

Roçadeira costal

10184

Sucata

-

Bom estado

-

Bom estado

Luminárias de Alumínio

-

Sucata

Lâmina para trator

-

Bom estado

Caçamba para trator

-

Bom estado

ITEM/ DESCRIÇÃO
Ônibus Mercedes Bens – Busscar
Urbanus Ano 1998/1998 – Diesel
LOTE 1
ÔNIBUS

Comum
Ônibus Mercedes Bens – Of 1318 –
Ano 1992 – Modelo 1992 – Diesel
Comum
Ônibus Rodoviário Mercedes Bens –
400 RSE PL – Ano 1998 – Modelo
1999

LOTE 2
CORTADOR
DE GRAMA
LOTE 3
MOTONIVELA
DORA
LOTE 4
ROÇADEIRAS

Cortador de Grama Brunden 2CD
Cortador de Grama
Motonivelora FIATIALLIS Ano 1997
– Motor CUMMIS – 6 cilindros – 8.3
aspirado – com transmissão Clark – 4
marchas – modelo FG70B

Caçamba Traseira para
LOTE 5
CAÇAMBA

Retroescavadeira
Caçamba Traseira para
Retroescavadeira

LOTE 6
LUMINÁRIAS
LOTE 7
ACESSÓRIOS
PARA TRATOR
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ANEXO II
CARTA DE CREDENCIAMENTO - MODELO

Ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA /MG
PRAÇA BELOHORIZONTE, 22 – CENTRO
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG – CEP 37.987-000
Ref.: Credenciamento

PREZADO SENHOR:

Pela presente fica credenciado o Sr. (nome)_______________________________________________
(qualificação na empresa e residência completa)___________________________________________
portador da carteira de identidade n. _____, expedida em ____/____/____ pelo_______ e portador do
CPF nº ---.---.---/--, para representar esta empresa (razão social), endereço e CNPJ), no processo
licitarório – Pregão n° 08/2.022, a ser realizado nesta data, podendo, para tanto, praticar atos
necessários, inclusive prestar esclarecimentos, emitir lances verbais, receber avisos e notificações,
interpor recursos, assinar atas, contratos e outros documentos e manifestar-se quanto à desistência dos
mesmos.

Atenciosamente

Nome completo do emitente
n. da carteira de identidade e órgão emissor

OBS: A carta de credenciamento somente terá valor quando assinada pelo representante legal
da licitante, com poderes estatutários e/ou contratuais para constituir mandatários.
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ANEXO III
MODELO DA MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

DECLARO (AMOS), para os devidos fins, que tomei(amos) conhecimentos de todas as informações
constantes do edital do PREGÃO n° 08/2.022 – PROCESSO n° 446/2.022.
Declaro(amos), ainda que atendemos a todas exigências habilitatórias e que detenho(emos) capacidade
técnico-operacional (instalações, aparelhamento e pessoal) para o objeto para o(s) qual(is)
apresentamos proposta.

Localidade____________ de __________ de 2.022.

___________________________________________
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
 Nome ou Razão Social
 CPF/CNPJ
 Endereço, telefone e Fax
 Nome e Identificação do representante legal.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO (Modelo)

A
empresa
___________________________________________________,
CNPJ
___________________, sediada_____________________________________, declara, sob as penas
da lei, que não está impedida de participar de licitação e nem foi declarada inidônea para licitar,
inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório,
PREGÃO Nº 08/2.022 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,

_____________________________________________________
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do representante Legal
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ANEXO V
PROCESSO 446/2.022 – PREGÃO 08/2.022

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE SERVIÇO

A empresa_____________________________________________________________ inscrita no
CNPJ sob o nº ________________________ sediada à _________________
____________________________, se responsabiliza integralmente pela prestação dos serviços
adjudicados nos prazos e quantidades estabelecidas no edital do PROCESSO 446/2.022 –
PREGÃO 08/2.022.

Atenciosamente;

__________________________________________
Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

AO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
PRAÇA BELO HORIZONTE, 22 – CENTRO
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG – CEP 37.920-000
CNPJ: 18.241.778/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
Referente ao:
Processo: 446/2.022 – Pregão: 08/2.022.

PROPOSTA
A empresa -------------------, situada na ---------------------, Bairro -----------------, na cidade de ----------------------, Estado de -------------, inscrita no CNPJ: ------------------------, Inscrição Estadual: -----------------------, representada pelo Sr. -----------------------,
vem apresentar a proposta comercial referente ao solicitado no Anexo I do Instrumento
Convocatório do processo em epígrafe:
Item Qtde.
01

1

UN

Descrição

SV

CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO
OFICIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO
DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO
GLÓRIA/MG

Taxa Percentual de
Comissão

O serviço a ser executado será a contratação de
Leiloeiro para condução dos lances, sendo que os
lances poderão ser de “viva vós” e na forma
eletrônica na realização de Leilões com o objetivo de
descartar uma grande quantidade de bens inservíveis
para o Município de São João Batista Do Glória,
atualmente cadastrados como bens patrimoniais.

Valor da Proposta: R$ xxxxxxx (valor por extenso)
Validade da Proposta: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
Condições de Pagamento: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
Prazos e locais de Entrega: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
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A empresa acima qualificada, por meio do representante supracitado,
DECLARA estar ciente e de acordo com todas as normas e condições estabelecidas no
edital do processo em epígrafe, e que os preços indicados nesta proposta estão computados
todos os custos básicos diretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros
custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do
certame, tais como frete, combustível, embalagens e demais concernentes à plena e total
entrega do objeto.

Cidade, xx de xxxxxx de 2.022.

_______________Assinatura_________________
Nome do Representante
RG:
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO ____/2.022
PROCESSO 446/2.022 - PREGÃO 08/2.022
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 18.241.778/0001-58, com sede na
Praça Belo Horizonte, 22, bairro Centro em São João Batista do Glória/MG, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, o Senhor Celso Henrique Ferreira, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade _________, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de
Minas Gerais, e do CPF/MF nº ________________, doravante denominado CONTRATANTE, e
a Empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, com
sede administrativa ________________________, nº. ___, bairro __________ na cidade de
____________ neste ato representada pelo Sr. _______________________, brasileiro,
____________________, portador do CIC/MF nº ______________________________ e CI nº
_____________________________ SSP/__, doravante denominada CONTRATADA tendo em
vista a adjudicação do resultado procedimento licitatório 446/2.022, Pregão Presencial nº.
08/2.022, têm, entre si, justas e contratados, o que se segue:
1 – OBJETO DO CONTRATO
1.1 - Destina-se este contrato a CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL,
PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA /MG, com intuito de atender às
necessidades da Secretaria de Administração desta municipalidade.
2 – DA VINCULAÇÃO
2.1 - Para todos os efeitos, as cláusulas deste Contrato, bem como os termos da Proposta nela
adjudicada estão plenamente vinculados ao Instrumento Convocatório e seus anexos em tudo
aquilo que não conflitarem.
3 – DA ENTREGA DO OBJETO
3.1 - A Administração emitirá a autorização/ordem de serviços, autorizando tanto a
Secretaria/Departamento competente a solicitar o objeto desta Licitação, quanto à contratada a
executar a prestação dos serviços que terá inicio imediato. Após a contratada receber a
autorização/ordem de seviços ela ficará submetida a obedecer rigorosamente às determinações da
Secretaria solicitante.
3.2 - Ficará a cargo da contratada quaisquer encargos/despesas que incidirem na execução do
objeto.
3.3 - O objeto desta Licitação deverá ser entregue conforme descrito no Termo de Referência do
processo em epígrafe.

Pág. 33 de 29.

Praça Belo Horizonte nº 22 – Centro
37920-000 – São João Batista do Glória/MG

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

3.4 - O objeto desta licitação não será recebido se estiver em desacordo com as cláusulas deste
contrato e com a Lei 8.666/93.
4 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1 - O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as
condições contratuais e demais documentos que o integram nos termos do artigo 73, da lei
8.666/93 e suas posteriores alterações.
5 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO
5.1 - O Município de São João Batista Do Glória acompanhará e fiscalizará toda a execução do
objeto deste Pregão, através de profissionais competentes, que poderão, constatando a
inobservância quanto às especificações deste instrumento:
I) – Rescindir o contrato;
II) – Mandar suspender a entrega do serviços;
III) – Suspender o pagamento.
6 – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - Pelos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o percentual
de (________________) sobre o valor bem arrematado, após a quantia despendida pelo
comprador ser contabilizada pela tesouraria do município.
6.2 - No preço ofertado deverão estar inclusos todos os tributos, tais como FEDERAIS,
ESTADUAIS, MUNICIPAIS, etc, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, seguros, bem
como quaisquer outras despesas inerentes a execução dos serviços objeto desta licitação,
conforme o descrito no ANEXO I do PREGÃO __/2.022.
7 – DOS PRAZOS PARA INÍCIO E VIGENCIA DO CONTRATO
7.1 - A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos casos
previstos na Lei 8666/93, se for o caso.
8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1 - Não é necessário a indicação da dotação orçamentária, uma vez que a contratação não gerará
ônus aos cofres públicos, ou seja, não será contraída nenhuma despesa.
9 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
9.1 - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato oriundo desta Licitação;
9.2 - O contratado é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao Município de
São João Batista Do Glória, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;
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9.3 - O contratado reconhece ao Município de São João Batista Do Glória o direito de, a critério
deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas
neste Instrumento;
9.4 - O contratado não poderá sem anuência do Município de São João Batista Do Glória,
modificar quaisquer especificações deste PREGÃO;
9.5 - O contratado é obrigado a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de
São João Batista Do Glória, a qualquer momento, devendo prestar as informações e
esclarecimentos solicitados;
9.6 - O contratado é obrigado a participar ao Município de São João Batista Do Glória a
ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a entrega do objeto;
9.7 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto deste PREGÃO em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
9.8 - O contratado é obrigado a manter-se, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
9.9 - O contratado é obrigado a realizar o leilão presencialmente e, simultaneamente, via WEB;
9.10 - O contratado é obrigado a dispor de sistema informatizado para controle das atividades
inerentes à venda dos bens, assim como fornecer relatórios gerenciais em cada fase do processo (a
exemplo de cadastramento de bens, avaliação prévia, administração/realização do Leilão oficial,
relatório específico dos leilões, prestação de contas sobre a venda do bem, dentre outros;
9.11 - O contratado é obrigado a proceder à entrega dos bens aos arrematantes após o pagamento
ser contabilizado pela tesouraria do município, dando suporte técnico e operacional às atividades
necessárias que sucedem à realização a alienação: da preparação processual até a baixa dos
débitos e diligência junto aos órgãos de trânsito competentes;
9.12 - O contratado é obrigado a assegurar que o valores arrematados pelos compradores sejam
depositados em conta bancária previamente estipulada pelo município;
9.13 - O contratado é obrigado a publicar na internet o resultado dos leilões;
9.14 - O contratado é obrigado a promover a organização técnica e administrava dos serviços, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que
integram este Termo de Referência, conforme prazo previsto no Plano de Leilão;
9.15 - O contratado é obrigado a submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo;
9.16 - O contratado é obrigado a elaborar as fotografias dos bens móveis;
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9.17 - O contratado é obrigado a submeter à Comissão de Alienação designada os Catálogos
Oficiais dos Leilões, devidamente elaborados, com as condições de praxe e com a relação dos
bens descritos em lotes e sua avaliação prévia;
9.18 - O contratado é obrigado a elaborar os Editais/Avisos de Leilões, distribuir os Catálogos
Oficiais, realizar medidas para divulgar a realização dos leilões (panfletagem, faixas, cartazes,
banners, etc.), disponibilizar informações sobre os leilões na internet, possibilitando a
visualização e características dos respectivos lotes, procedendo da forma necessária para a
divulgação do Evento;
9.19 - O contratado é obrigado a publicar a data do leilão, lista de bens disponíveis e seus valores
esmados, descrição e fotos em site na Internet;
9.20 - O contratado é obrigado a responsabilizar-se integralmente pela publicação do Edital do
Leilão no Diário Oficial da Minas Gerais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da
realização do Leilão, bem como pelas respectivas despesas;
9.21 - O contratado é obrigado a providenciar no mínimo 02 (duas) publicações do extrato do
edital do leilão em jornais de circulação local, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
realização do leilão, arcando com todas as despesas;
9.22 - O contratado é obrigado a responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes
despesas necessárias à realização do leilão, como guarda e conservação dos bens, sempre que
solicitado pela Contratante, montagem/desmontagem, serviço de som, acomodação e bem assim
toda infraestrutura necessária à realização do evento;
9.23 - O contratado é obrigado a organizar o leilão e registro de lances;
9.24 - O contratado é obrigado a presidir os atos dos leilões e responsabilizar-se por todos os atos
administrativos de sua competência até os respectivos encerramentos, com a devida prestação de
contas;
9.25 - O contratado é obrigado a disponibilizar canal de comunicação para contato pelos
interessados na aquisição dos bens a serem leiloados, através de meio eletrônico (por e-mail e chat
online) e serviço telefônico para orientação sobre o processo de leilão e a forma de participação;
9.26 - O contratado é obrigado a notificar aos respectivos DETRAN’s acerca dos veículos
arrematados, na forma do Código Brasileiro de Trânsito.
10 – DAS SANÇÕES
10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em Lei ou Regulamento,
sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei Federal 8666/93:
I) – Advertência;
II) – Multa:
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a) 0,1% (um décimo) por cento, por dia de atraso das obrigações assumidas, sobre o
valor total dos lotes do leilão, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer o cancelamento do leilão, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral;
b) 5 % (cinco por cento) sobre o valor total dos lotes do leilão, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total dos lotes do leilão, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
d) O Município de São João Batista Do Glória se reserva o direito de, a seu critério,
descontar dos pagamentos devidos ao contratado, o valor da multa prevista neste
Edital; bem como descontar da garantia prestada os mesmos valores caso o contratado
se recuse a efetuar o pagamento correspondente às multas aplicadas.
III) – Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com o
Município de São João Batista Do Glória, por até 02 (dois) anos;
IV) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
persistirem os motivos determinantes da punição.
10.2 – A rescisão a que se refere o item anterior, quando necessária, em tudo será regida pelos
termos da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, ficando reconhecido os direitos da
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da mesma Lei Federal.
10.3 – As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA
11 – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos para a suspensão dos serviços objeto deste contrato, os dispostos nos
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
12 – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
12.1 - O presente contrato reger-se-á por suas cláusulas vinculadas ao Instrumento Convocatório
em tudo aquilo que não conflitarem, LEI FEDERAL 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR
123/2006, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, os preceitos de direito público e da Teoria Geral
dos Contratos.
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13 – DO FORO
13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Passos (MG), com exclusão de qualquer outro, para
dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato.
13.2 - E por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma,
para fins e efeitos de direito.
São João Batista Do Glória /MG, __ de ______________ de 2.022.

ASSINATURA DAS PARTES.
ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS.
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ANEXO VIII
PROCESSO Nº 446/2.022 – PREGÃO Nº 08/2.022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR
__________________________________________, CNPJ Nº _______________________________,
(Nome da Empresa)
sediada à __________________________________________________________________________,
(Endereço Completo)
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________________________,
portador da carteira de identidade nº ________________________________________ e CPF sob o nº
_______________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.
a) SIM ( )

b) NÃO ( )

_________________, ______ de _________________________________ de 2.022.

__________________________________________________________________
(Nome completo do Declarante)

_________________________________________________________________
(Assinatura do Declarante)
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