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  CREDENCIAMENTO N.º 013 /2022 

 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua  

Cel. Clementino Coelho, nº 203 – Centro – Afrânio/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 

10.358.174/0001-84, através do Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Planejamento, torna público que está instaurando o Credenciamento n.º  013/2022, 

através do presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores, segundo as condições estabelecidas no presente edital e nos seus 

anexos, cujos termos, igualmente, o integram. 

 

REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL nº 8.666/93 – Caput do artigo 25 

INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO PARA 

O CREDENCIAMENTO: 24/11/2022 à 13/12/2022  

HORÁRIO: 09 às 13 horas. 

LOCAL: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Afrânio, sito à Rua Afonso 

Arinos de Melo Franco, S/N, Isabel Gomes, Afrânio – PE. 

 

1.0 - OBJETO: 

 

1.1 - Constitui objeto do presente, CREDENCIAMENTO, dos serviços de Leiloeiro Oficial, 

para proceder leilão público de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Afrânio – PE, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, 

ociosos, de recuperação antieconômica de acordo com Termo de Referência. 

 

1.2 - Integram este edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA. 

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.  

 

2.0 - REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO CREDENCIAMENTO 

 

2.1 – Os interessados deverão apresentar 01 (um) envelope fechado de forma a não permitir 

a sua violação, no protocolo da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Afrânio, devendo constar em sua parte externa o seguinte: 

 

ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  

Credenciamento n.º 013/2022 

Objeto: Constitui objeto do presente, CREDENCIAMENTO, dos serviços de Leiloeiro Oficial, para 

proceder leilão público de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Afrânio – PE, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de 

recuperação antieconômica de acordo com Termo de Referência em anexo. 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

2.2 - Serão somente admitidas para o credenciamento Leiloeiro(a) Público Oficial devidamente 

inscrito na Junta Comercial do seu respectivo Estado, habilitado a realizar os serviços objeto 

deste credenciamento. 
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2.3. - É vedado a participação de profissionais que: 

 

2.3.1 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta por órgão da 

Administração Pública; 

 

3.0 – DA HABILITAÇÃO 

  

3.1. – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA   

  

3.1.1. - Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

3.1.2 – Cédula de Identidade; 

 

3.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

a) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa de 

débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do artigo 1º 

da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014; 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

 

c) Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pela Prefeitura 

Municipal de Afrânio – para empresas sediadas nesta cidade – ou pela Prefeitura do município 

sede ou domicílio da empresa; 

 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 

fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, 

nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

 

3.3 - Qualificação Técnica: 

 

3.3.1 - Apresentar Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que o profissional executou ou está executando, de maneira satisfatória e a 

contento, serviços da natureza e vulto similares com o objeto a ser contratado. 

 

3.3.2 - Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado; 

 

3.3.3 - Apresentar declaração, redigida em papel timbrado, assinada por 

representante legal, declarando expressamente que está de acordo com todos os 

termos e disposições do Edital 

 

3.4 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, 

em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao 

disposto naquele preceito constitucional. 

 

3.5 – Os documentos exigidos para habilitação deverá ser apresentados em cópias 

reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 

oficial. As cópias reprográficas dos documentos também poderão ser autenticadas por pessoa 

credenciada pelo Departamento de Licitação, a partir do original. 
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3.6 - A documentação estrangeira deverá ser apresentada em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada pelo respectivo Consulado, traduzida por tradutor público 

juramentado. 

 

3.7 - Os documentos emitidos via internet, por órgãos ou entidades públicas, e suas cópias 

reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. A Administração não se 

responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

verificação.  

 

4. DA PROPOSTA 

 

4.1. Deverá constar na proposta: 

 

4.1.1. O percentual de comissão a ser aplicado sobre o valor de venda dos bens 

arrematados, com base no previsto no art. 24 do Decreto 21.981, de 1932, considerando as 

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

4.1.2. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os 

custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, taxas, confecção de faixas, 

elaboração do edital de leilão e respectivo catálogo, elaboração do aviso do leilão para fins de 

publicação no DOE, site na internet, disponibilização de local para a realização do leilão e 

demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos,; 

 

4.1.3. Especificação detalhada dos serviços ofertados, em atendimento às exigências 

estabelecidas neste instrumento e Termo de Referência; 

 

4.1.4. Termo de Vistoria, conforme modelo constante no anexo I deste Termo de 

Referência; 

 

4.1.4.1. A vistoria prévia a que se refere o subitem 4.1.4, impossibilitará sob qualquer 

hipótese, reclamações posteriores do Licitante, quanto às particularidades, os detalhes e as 

características dos bens a serem alienados, das eventuais dificuldades para a realização do 

Leilão, assim como dará condições para o Licitante verificar as perspectivas de receita 

levando em consideração o estado em que os bens se encontram e permitirá a obtenção de 

informações necessárias para a elaboração de proposta; 

 

4.1.5. Declaração de que dispõe de qualificação técnica e de estrutura para elaboração 

dos avisos de publicação do leilão, do edital e dos catálogos pertinentes, da distribuição do 

edital por mala direta aos interessados e arrematantes cadastrados, bem como dispõe de 

local adequado para a realização do leilão, com sistema audiovisual e todos os equipamentos 

necessários ao processo e que instalará estrutura adequada para atendimento aos 

compradores e recebimento das importâncias apuradas; 

 

4.1.6. Declaração de que efetuará a prestação de contas no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, após a data de realização do leilão, por meio de relatório, contendo os seguintes 

itens: 

a) demonstrativo financeiro; 

b) comprovante de despesas eventuais; 

c) comprovantes de arrematação com as Notas Fiscais correspondentes; 

d) comprovante do recolhimento do valor total das importâncias recebidas e 

e) o valor das comissões acertadas já descontadas as despesas autorizadas. 

 

4.1.7. Declaração de que, caso seja declarado vencedor do certame, cumprirá fielmente 
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as condições estabelecidas neste edital e no Termo de Referência, respeitando os prazos 

pactuados e que terá condições técnicas e econômicas para o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

4.1.8. Declaração de que dispõe de solução técnica para realização de leilão oficial, 

utilizando recursos de tecnologia da informação, permitindo recebimento de lances em ato 

presencial e via WEB concomitantemente; 

 

4.1.9. Indicação do Local para a realização do Leilão; 

 

4.1.10. Indicação do nome do preposto, se houver, para atuação no Leilão, nos casos de 

impedimentos do Leiloeiro Oficial, de acordo com o previsto no art. 11 do Decreto nº 21.981, 

de 1932; 

 
4.2. Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

5.0 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

5.1 - O recebimento da documentação ocorrerá no período de 24/11 a 13/12 de 2022, no 

horário das 09 às 13 horas, na Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Afrânio, sito à Rua Sete de Setembro, 72, Centro - Afrânio-PE. 

 

5.2 - A Comissão receberá os envelopes contendo a documentação apresentada pelos 

interessados, mediante protocolo e promoverá a sua apreciação e julgamento. 

 

5.3 - Após a abertura do envelope, a Comissão analisará e avaliará a documentação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados do dia útil subseqüente à data do protocolo de entrega da 

documentação pela licitante a ser credenciada. 

 

5.4 - Caso a documentação apresentada pela empresa interessada esteja incorreta e/ou 

incompleta, durante o período de credenciamento será admitida a sua complementação, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação da irregularidade. 

 

5.5 - A Comissão comunicará por escrito a licitante se a mesma está habilitada, credenciando-

a e convocando-a a assinar contrato com a Prefeitura Municipal de Afrânio, em conformidade 

com este Edital. 

 

5.6 - As dependências das licitantes interessadas poderão ser vistoriadas a qualquer 

momento por Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Planejamento ou pela própria Comissão de Licitação. 

 

6.0 – DOS RECURSOS  

 

6.1 - Se ocorrer dúvidas na interpretação dos termos deste Edital, os interessados poderão 

obter os esclarecimentos necessários, no horário de expediente, das 8 às 13 horas, de 2ª a 6ª 

feira, junto à Comissão Permanente de Licitações, no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Afrânio – térreo - Setor de protocolo. 

  

6.2 - Os esclarecimentos pedidos pelos interessados deverão ser formulados por escrito e 

devidamente protocolado na Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Afrânio – Setor de protocolo, sendo a resposta correspondente encaminhada ao 

solicitante. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito. 
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6.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente certame, o licitante que, tendo-a 

aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação e 

proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e 

protocolada no setor de protocolo do Departamento de Licitações no endereço constante do 

preâmbulo deste edital. 

 

6.4 - Os recursos administrativos deverão ser dirigidos à autoridade imediatamente superior, 

por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, 

mantendo-a, fazê-los subir devidamente informados para julgamento pela autoridade 

competente. 

 

6.5 – Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição dos recursos, observando-se o 

disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

6.6 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 

constantes do presente certame. 

 

7.0 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

7.1 - Serão credenciadas os profissionais devidamente habilitadas cujos serviços ofertados 

estejam de acordo com o Termo de Referencia Anexo ao procedimento. 

 

7.2 - O não atendimento a qualquer exigência contida neste edital implicará no não 

credenciamento da interessada. 

 

7.3 - Caso haja mais de um credenciado, os serviços serão distribuídos pela Secretaria 

Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, de acordo com a ordem de 

credenciamento, em sistema de rodízio, de forma que todos os credenciados poderão ser 

chamados a executar os serviços.  

 

8.0 - DA FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 

8.1 - Publicado o resultado do credenciamento, os credenciados serão convocados para a 

assinatura do instrumento de contrato, e não poderão se furtar à prestação dos serviços com 

base no estabelecido neste Edital, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as 

sanções previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.2 - Para a assinatura do instrumento, os profissionais deverão fazer-se representar por: 

8.2.1 - titular; 

 

8.2.2 - Como documento válido de indicação somente será aceito Instrumento Público de 

Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, 

poderes gerais para a prática de tal ato. 

 

9.0 - DO PRAZO 

9.1 - O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato. 

 

10.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1 – Não haverá despesas a serem paga pelo Município. 

 

11.0 - DA FISCALIZAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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11.1 – Caberá ao FISCAL DO CONTRATO designado pela Prefeitura Municipal de Afrânio 

supervisionar a prestação dos serviços, verificando se todas as obrigações foram cumpridas, 

assim como solicitar a aplicação de penalidades ao leiloeiro contratado pelas irregularidades 

cometidas ou descumprimento de qualquer cláusula contratual.  

 

11.1.1 - O objeto adjudicado deverá ser prestado mediante autorização da Secretaria 

Municipal de Administração, finanças e Planejamento e estarão sujeitas à auditoria  

sempre que necessário para a verificação da conformidade com as especificações e 

condições exigidas. 

 

11.2 - É facultado a Secretaria Municipal de Administração, finanças e Planejamento rejeitar o 

serviço executado, objeto deste credenciamento, no todo ou em parte, desde que os serviços a 

serem prestados estejam em desacordo com as especificações e condições exigidas neste 

edital. 

 

11.3 - Competirá a Secretaria Municipal de Administração, finanças e Planejamento proceder 

ao recebimento da conclusão dos serviços solicitados, auditoria e controle da execução do 

serviço, objeto deste Credenciamento. 

 

12.0 - OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

 

12.1. Presidir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua 

competência até o encerramento, com a devida prestação de contas; 

 

12.2. Elaborar os avisos de leilão para publicação na imprensa, submetendo as respectivas 

minutas para aprovação da Contratante; 

 

12.3. Elaborar edital para publicação pela Contratante no Diário Oficial do Estado; 

 

12.4. Elaborar edital oficial do leilão (catálogo) e sua reprodução, contendo todas as 

condições do leilão, bem como a descrição completa dos bens; 

 

12.5. Preparar o material para anúncio do Leilão, cuja publicidade deverá ser ampla e 

percorrer os meios eficazes de comunicação, devendo descriminar, pormenorizadamente, os 

bens que serão leiloados, enunciar os gravames e eventuais ônus que recaiam sobre eles, e 

informar o horário e local para visitação e exame; 

 

12.6. Agrupar e relacionar os bens disponíveis para leilão em lotes, bem como proceder 

avaliação dos mesmos através de Laudo de Avaliação, caso seja necessário; 

 

12.7. Remeter mala direta aos interessados e arrematantes integrantes do cadastro do 

Licitante Vencedor; 

 

12.8. Disponibilizar local para guarda dos bens; 

 

12.9. Responsabiliza-se integralmente pela guarda dos bens no tempo em que ficarem 

depositados no local indicado pelo Contratado, inclusive em relação a quaisquer danos, furto, 

roubo e perecimento; 

 

12.10. Aceitar integralmente os termos do edital do leilão a ser elaborado pela Contratante. 

 

12.11. Disponibilizar local adequado para realização do Leilão; 

 

12.12. Instalar secretaria no local do leilão para atendimento aos compradores e recebimento 
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das importâncias apuradas, com máquinas equipamentos de som e equipe de empregados 

qualificados, suficientes para secretariar o Leiloeiro Oficial; 

 

12.13. Atentar sempre para os melhores interesses da Contratante; 

 

12.14. Prestar contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, 

comprovantes de pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes, e o recolhimento das 

importâncias recebidas em até 10 (dias) corridos, a contar da data de realização do leilão; 

 

12.15. Cumprir fielmente as obrigações estabelecidas no item 3 do Termo de Referência, em 

especial a de oferecer, infra-estrutura para viabilizar a participação de interessados via WEB, 

consistindo em página na internet da qual conste aplicativo que contenha, no mínimo, as 

facilidades enumeradas na alínea “g” do subitem 3.3.1 deste instrumento; 

 

12.16. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste 

Termo de Referência, sem ônus para a Contratante; 

 

12.17. Disponibilizar número de telefones, fax, e-mails ou outro meio hábil para comunicação 

pela Contratante, durante a vigência do contrato; 

 

12.18. Garantir o transporte guarda e o amassamento das carcaças de hidrômetros em local 

apropriado e com máquinas adequadas, a suas expensas, responsabilizando-se até a data de 

sua entrega aos arrematantes; 

 

12.19. Garantir o transporte e guarda dos veículos em local apropriado, responsabilizando-se 

até a data de sua entrega aos arrematantes; 

 

12.20. Formar os lotes de bens, incluindo a proposta de avaliação do valor dos mesmos, com 

a supervisão da Prefeitura de Afrânio, contendo dados relativos aos bens integrantes de cada 

lote, com vistas e concordância à sua avaliação por parte do Município – Comitê de Avaliação 

e Alienação de Bens; 

 

12.21. Apresentar sugestão de avaliação de preços mínimos para os lotes formados; 

 

12.22. Conceder tratamento igualitário a todos os bens disponibilizados para o leilão, tanto 

na divulgação (propaganda) quanto, principalmente, na tarefa de identificar possíveis 

interessados, independentemente do valor ou liquidez dos bens; 

 

12.23. Utilizar o sistema audiovisual durante o leilão, contendo projetor de imagem que 

possibilite a visualização de imagens dos bens (lotes), por todos os participantes do evento; 

 

12.24. Realiza recessão de leilão em local situado no Município de Afrânio/PE. 

12.25. Realizar a comunicação de que, se todos os lotes não alcançarem o lance mínimo, 

seguir- se-á outro(s) leilão (ões) até que todos os bens sejam arrematados. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

13.1. Arrolar os bens a serem leiloados; 

13.2. Disponibilizar os bens para montagem dos lotes; 

13.3. Permitir a vistoria e a entrega dos bens aos arrematantes pelo contratado; 

13.4. Publicar o edital no Diário Oficial do Estado, na Imprensa local e demais praças que 

julgar necessário; 

13.5. Acompanhar por meio de funcionário designado pela Prefeitura de Afrânio todas as 
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etapas do leilão; 

13.6.Determinar, juntamente com o Leiloeiro Oficial, data e hora para realização do Leilão; 

13.7.Informar o local onde estão guardados os bens; 

13.8. Estabelecer horário para visitação dos lotes, com a supervisão de 01 (um) funcionário 

da Administração; 

13.9. Proceder a entrega dos bens aos arrematantes, mediante apresentação das notas de 

vendas emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial. 

 

14.0 - SANÇÕES/INADIMPLEMENTO 

 

14.1 - O descumprimento parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no Contrato 

sujeitará o Contratado, com garantia a prévia e ampla defesa em processo administrativo, às 

sanções previstas em Lei Estadual, a saber: 

 

14.1.1 – multas percentuais de: 

 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 

assinar o contrato, dentro de 03(três) dias contados da sua convocação, 

 

b) 0,3% (três décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor de cada 

procedimento não executado. 

 

c) 0,7% (sete décimo por centos) sobre o valor de cada procedimento não executado, por dia 

subseqüente ao trigésimo dia. 

 

14.2 – A importância de qualquer multa aplicada à contratada poderá ser descontada do valor 

do crédito em relação a Secretaria Municipal de Administração, finanças e Planejamento. 

 

14.3 – Suspensão do direito de licitar e contratar, segundo a natureza e a gravidade da falta e 

de acordo com as circunstâncias e o interesse da Administração. 

 

14.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  

 

14.5 - Antes da publicação de qualquer penalidade à Contratada, será garantida a esta o 

direito a ampla defesa e ao contraditório; enquanto não houver decisão definitiva do 

Contratante a cerca das multas a serem aplicadas à Contratada, ficará retida a parte do 

pagamento a ela correspondente, sendo, posteriormente liberado, em caso de absolvição e, 

definitivamente descontado do pagamento, em caso de condenação na esfera administrativa. 

 

15.0 – RESCISÃO 

 

15.1 - A inexecução parcial ou total do objeto deste ensejará a Rescisão Contratual observada, 

para tanto, as disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 8.666/93. 

 

16.0 - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO 

 

16.1 - O presente credenciamento poderá ser revogado ou anulado nos termos do art. 49 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

17.0 - DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO  

 

17.1. O Fundo Secretaria Municipal de Administração, finanças e Planejamento realizará a 

homologação de cada credenciamento, após recebimento dos documentos que atenderem aos 

requisitos estipulados, as quais serão avaliadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
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17.2. Todos aqueles que se propuserem a atender aos requisitos constantes neste Edital terão 

suas solicitações de credenciamento acatadas pela Comissão Permanente de Licitação, sendo 

submetidas à homologação da Prefeitura Municipal de Afrânio.  

 

18.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - A aceitação provisória ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela quantidade, 

correção, solidez e segurança do objeto contratual, nem tampouco a ética profissional, pela 

perfeita execução do contrato. 

 

18.2 - É facultada à comissão, em qualquer fase do certame, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo de credenciamento, desde 

que não implique em inclusão de documento ou informação que deverá constar, 

originariamente, da proposta. 

 

18.3 - As empresas credenciadas deverão fazer o acompanhamento, realizando ajustes 

necessários, decorrentes dos procedimentos realizados. 

 

18.4 - Será descredenciada, a qualquer tempo, a empresa que não mantiver durante o curso 

do contrato, as mesmas condições que possibilitaram o seu credenciamento, bem como a que 

rejeitar qualquer paciente, sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a sua conduta, 

ou, ainda, aquela cujo contrato venha a ser rescindido, pelos motivos previstos no contrato. 

 

18.5 - A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação do envelope único, poderá 

a Comissão, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar a divulgação de 

novo Aviso na imprensa oficial, com restituição de todos os prazos exigidos em lei. 

 

18.6 - A prestação dos serviços, objeto deste Credenciamento, é exclusiva da Credenciada, 

vedada sua transferência à empresa alheia à relação contratual. 

 

18.7 - O presente Credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de 

serviços, cuja vigência do seu respectivo instrumento demonstra uma necessidade transitória 

da Rede Municipal de Administração, finanças e Planejamento. 

 

 

Afrânio-PE, 23 de novembro de 2022.   

 

Vandelmar Nogueira da silva 

     Presidente da CPL  
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ANEXO I 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº ____________________, 

estabelecida no (a) __________________________________________, para a prestação dos 

serviços abaixo relacionados, conforme estabelecido no Credenciamento 013/2022. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR  

 

PERCENTUAL 

     

 

Validade da Proposta:  

Forma de Pagamento:  

 

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão 

e endereço residencial. 

 

Local e data 

 

______________________________________________________________ 

                                  (representante legal) 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência o Credenciamento dos serviços de 

Leiloeiro Oficial, para proceder leilão público de bens móveis inservíveis de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Afrânio - PE, considerados obsoletos, 

sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica, de acordo 

com as especificações e as condições abaixo. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação faz-se necessária para que possamos, através de Leilão, proceder ao 

desfazimento de bens inservíveis da Prefeitura Municipal, uma das formas permitidas na Lei 

nº 8.666, de 1993. Ademais, a demora na saída desses materiais ocasiona acúmulo dos 

mesmos, potencializando a existência de foco e proliferação do agente transmissor da 

dengue, em virtude da dificuldade de movimentação e acomodação correta. Esse cenário de 

exposição é potencial para a proliferação de doenças, especialmente a dengue, cujo surto 

em âmbito local e nacional é inquestionável. 

 

Dessa forma, é urgente e inadiável a realização do leilão público para a destinação final 

desses materiais. 

 

3. DO SERVIÇOS 

3.1. Os serviços a serem prestados pelo Leiloeiro Oficial abrangem a organização, 

divulgação e realização de leilões de bens móveis inservíveis de propriedade do Município, 

considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos e/ou de 

recuperação antieconômica, conforme relação constante neste termo. 

 

3.2.Informações gerais: 

3.2.1. O Leiloeiro Oficial, cuja profissão está regulamentada no Decreto Federal 21.981, 

de 1932, deverá estar devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado do seu 

respectivo órgão Estadual; 

 

3.2.2. Os leilões deverão ser realizados com observância das normas e leis vigentes e 

com a publicidade necessária; 

 

3.2.3. O Leiloeiro Oficial contratado deve dispor de solução técnica integrada para 

realização do leilão oficial dos bens, permitindo recebimento de lances em ato presencial e 

via WEB, concomitantemente; 

 

3.2.4. O Leiloeiro Oficial deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos 

referentes ao pagamento do bem arrematado; 

 

3.2.5. O Leiloeiro Oficial deverá entregar ao Comitê de Avaliação e Alienação de 

Bens da Prefeitura Municipal de Afrânio, Ata de Leilão em até 10 (dez) dias corridos após 

a realização da sessão pública do certame, contento, dentre outras as seguintes 
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informações: 

 

3.2.5.1. todos os lances ofertados para o lote constando nome completo quando 

pessoa física ou nome da empresa quando pessoa jurídica, endereço e telefone dos 

ofertantes; 

 

3.2.5.2. nome completo quando pessoa física ou nome da empresa quando pessoa 

jurídica, CPF ou CNPJ e nº. de identidade quando pessoa física do arrematante vencedor; 

 

3.2.5.3. endereço e telefone do arrematante vencedor; 

3.2.5.4. valor do lance vencedor ofertado; 

 

3.2.5.5. relatório contendo descrição e esclarecimentos detalhados – para cada lote 

licitado – sobre o trabalho realizado para oferecimento dos bens, indicando, inclusive, 

nomes, endereços e outros dados relevantes das pessoas contatadas, informando, ainda, 

quais foram os motivos que dificultaram a arrematação dos bens; 

 

3.2.5.6. demais fatos relevantes ocorridos no Leilão, inclusive a não ocorrência de 

lance para determinado bem; 

 

3.2.5.7. a relação de bens remanescentes. 

 

3.2.6. O Leiloeiro Oficial deverá dispor de sistema informatizado para controle das 

atividades inerentes à venda dos bens, bem como fornecer relatórios gerenciais em cada 

fase do processo (a exemplo de cadastramento de bens, estratégia de vendas, 

administração/realização do leilão oficial, relatório específico dos leilões, prestação de 

contas sobre a venda do bem, dentre outros); 

 

3.2.7. O relatório final de cada leilão deverá constar, no mínimo, descrição do bem, valor 

de arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, quantidade de lotes 

arrematados, quantidade de lotes não arrematados; 

 

3.2.8. A Prefeitura Municipal de Afrânio reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer 

tempo, por meio de um ou mais membros do Comitê de Licitações, a execução dos serviços 

objeto deste Termo de Referência, para fins de prestar orientações gerais e exercer o 

controle da respectiva execução contratual. 

 

3.3.Informações sobre realização de leilão oficial: 

3.3.1. O Leiloeiro Oficial deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

 

3.3.1.1. possuir instalações adequadas para realização do evento (local 

próprio ou de terceiros), de fácil localização, em ambiente agradável, com 

condições de conforto aos interessados; 

3.3.1.2. divulgar o leilão por meio de endereço eletrônico na internet e 

distribuir  material publicitário impresso sobre o evento (exemplo: folheto, 

cartilha, catálogo, livrete, dentre outros inerentes aos serviços de 

publicidade); 

 

3.3.1.3. e

laborar os avisos de leilão, submetendo as respectivas minutas para 



 
Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos 

 

                                                  14 
 

aprovação do Comitê de Avaliação e Alienação de Bens da Prefeitura 

Municipal de Afrânio, para publicação em jornal local, pelo menos 03 (três) 

datas distintas, devendo o último aviso discriminar, pormenorizadamente, os 

bens que serão leiloados, enunciar os gravames e eventuais ônus que 

recaiam sobre eles, e informar o horário e local para visitação e exame; 

 

3.3.1.4. elaborar edital para publicação pela Prefeitura do Município no 

Diário Oficial do Município - AMUPE; 

 

3.3.1.5. elaborar edital oficial do leilão (catálogo), para reprodução pela 

Prefeitura de Afrânio, contendo todas as condições do leilão, bem como a 

descrição completa dos bens, para distribuição gratuita aos interessados; 

 

3.3.1.6. constar na divulgação do evento na internet e no material 

impresso a descrição dos bens ofertados, informações sobre o leilão oficial, 

telefones e endereço eletrônico (e-mail) para contatos e esclarecimentos 

adicionais; 

 

3.3.1.7. utilizar sistema audiovisual durante o leilão, contendo projetor 

de imagem que possibilite a visualização de imagens dos bens por todos os 

participantes do evento. A critério da Prefeitura, poderá ser dispensado o uso 

do sistema audiovisual ou, em sua substituição, poderão ser utilizadas 

fotografias dos bens; 

 

3.3.1.8. viabilizar o acompanhamento do evento no local em que ocorrerá 

o leilão, sendo projetados em tela a descrição do lote e os respectivos lances 

recebidos, ou ainda, os ofertados via Internet; 

 

3.3.1.9. o Leiloeiro Oficial deverá oferecer, ainda, infra-estrutura para 

viabilizar a participação de interessados via WEB, consistindo em página na 

internet da qual conste aplicativo que contenha, no mínimo, as seguintes 

funcionalidades: 

 

3.3.1.9.1. acesso, pelos ofertantes, mediante condições de segurança 

(criptografia e autenticação); 

3.3.1.9.2. para efetuar lances via Internet, os interessados devem dispor de 

chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas após 

credenciamento junto ao escritório do Leiloeiro Oficial; 

3.3.1.9.3. mecanismo para efetuar o cancelamento da chave de identificação 

e da senha; 

3.3.1.9.4. realização do leilão, recebendo e estimulando lances em tempo 

“real”, via internet, com interatividade entre os lances verbais e os lances 

efetuados eletronicamente na Web, possibilitando ao Leiloeiro Oficial receber e 

estimular lances em tempo “real”; 

3.3.1.9.5. inserção dos lances verbais na internet, para conhecimento de 

todos  participantes; 

3.3.1.9.6. não permita a aceitação de dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;a cada 

lance ofertado, via Internet ou verbalmente, o participante deverá ser 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor; 
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3.3.1.9.7. durante o transcurso da sessão pública, os participantes deverão 

ser informados, em tempo real, do valor do lance registrado. O sistema não 

identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

3.3.1.9.8. recebimento de lances prévios;inserção na internet dos lances 

prévios remetidos via fax, via postal ou entregues pessoalmente; 

3.3.1.9.9. possua mecanismo que permita a apresentação apenas de lances 

cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente 

ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o lote. 

3.3.1.10. em caso de travamento, queda de energia e demais situações a 

que venha interferir a transmissão do leilão online, o leiloeiro aguardará no 

máximo 02 (dois) minutos para que a transmissão seja normalizada. Caso isso 

não ocorra o leiloeiro dará prosseguimento ao leilão não cabendo ao 

arrematante online nenhuma contestação quanto ao valor ofertado seja venda 

e /ou condicional; 

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃOLEGAL 

4.1. A contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, será por 

Credenciamento, art. 25 caput da Lei 8.666/93. 

 

5. DA PROPOSTA 

5.1 Deverá constar na proposta: 

5.1.1. O percentual de comissão a ser aplicado sobre o valor de venda dos bens 

arrematados, com base no previsto no art. 24 do Decreto 21.981, de 1932, considerando 

as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

5.1.2. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os 

custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, para fiscais, taxas, confecção de faixas, 

elaboração do edital de leilão e respectivo catálogo, elaboração do aviso do leilão para fins 

de publicação oficial, site na internet, disponibilização de local para a realização do leilão e 

demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, 

em Afrânio/PE; 

 

5.1.3. Especificação detalhada dos serviços ofertados, em atendimento às exigências 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

5.1.4. Termo de Vistoria, conforme modelo constante no anexo I deste Termo de 

Referência; 

 

5.1.4.1. A vistoria prévia a que se refere o subitem 5.1.4 deste Termo de Referência, 

impossibilitará, sob qualquer hipótese, reclamações posteriores do Licitante, quanto às 

particularidades, os detalhes e as características dos bens a serem alienados, das eventuais 

dificuldades para a realização do Leilão, assim como dará condições para o Licitante 

verificaras perspectivas de receita levando em consideração o estado em que os bens se 

encontram e permitirá a obtenção de informações necessárias para a elaboração de 

proposta; 

5.1.5. Declaração de que dispõe de qualificação técnica e de estrutura para elaboração 

dos avisos de publicação do leilão, do edital e dos catálogos pertinentes, da distribuição do 

edital por mala direta aos interessados e arrematantes cadastrados, bem como dispõe de 

local adequado para a realização do leilão, com sistema audiovisual e todos os 

equipamentos necessários ao processo e que instalará estrutura adequada para 

atendimento aos compradores e recebimento das importâncias apuradas; 
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5.1.6. Declaração de que efetuará a prestação de contas no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, após a data de realização do leilão, por meio de relatório, contendo os seguintes 

itens: 

a) Demonstrativo financeiro; 

b) Comprovante de despesas eventuais; 

c) Comprovantes de arrematação com as Notas Fiscais correspondentes; 

d) Comprovante do recolhimento do valor total das importâncias recebidas e o valor das 

comissões acertadas já descontadas as despesas autorizadas. 

5.1.7. Declaração de que, caso seja declarado vencedor do certame, cumprirá fielmente 

as condições estabelecidas neste Termo de Referência, respeitando os prazos pactuados e 

que terá condições técnicas e econômicas para o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas; 

 

5.1.8. Declaração de que dispõe de solução técnica para realização de leilão oficial, 

utilizando recursos de tecnologia da informação, permitindo recebimento de lances em ato 

presencial e via WEB concomitantemente; 

 

5.1.9. Indicação do Local para a realização do Leilão; 

 

5.1.10. Indicação do nome do preposto se houver, para atuação no Leilão, nos casos de 

impedimentos do Leiloeiro Oficial, de acordo com o previsto no art. 11 do Decreto nº 

21.981, de1932; 

 

5.1.11. Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

6. DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA 

6.1. Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado; 

6.2.Atestado de capacidade técnica, conforme anexo II; 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE 

7.1. Arrolar os bens a serem leiloados; 

7.2. Disponibilizar os bens para montagem dos lotes; 

7.3. Permitir a vistoria e a entrega dos bens aos arrematantes pelo contratado; 

7.4. Publicar o edital no Diário Oficial do Estado, na Imprensa local e demais praças que 

julgar necessário; 

7.5. Acompanhar por meio de funcionário designado pela Prefeitura de Afrânio todas as 

etapas do leilão; 

7.6. Determinar, juntamente com o Leiloeiro Oficial, data e hora para realização do Leilão; 

7.7. Informar o local onde estão guardados os bens; 

7.8. Estabelecer horário para visitação dos lotes, com a supervisão de 01 (um) funcionário 

da Administração; 

7.9. Proceder a entrega dos bens aos arrematantes, mediante apresentação das notas de 

vendas emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

8.1. Presidir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua 

competência até o encerramento, com a devida prestação de contas; 
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8.2. Elaborar os avisos de leilão para publicação na imprensa, submetendo as respectivas 

minutas para aprovação da Contratante; 

8.3. Elaborar edital para publicação pela Contratante no Diário Oficial do Estado; 

8.4. Elaborar edital oficial do leilão (catálogo) e sua reprodução, contendo todas as 

condições do leilão, bem como a descrição completa dos bens; 

8.5. Preparar o material para anúncio do Leilão, cuja publicidade deverá ser ampla e 

percorrer os meios eficazes de comunicação, devendo descriminar, pormenorizadamente, os 

bens que serão leiloados, enunciar os gravames e eventuais ônus que recaiam sobre eles, e 

informar o horário e local para visitação e exame; 

8.6. Agrupar e relacionar os bens disponíveis para leilão em lotes, bem como proceder 

avaliação dos mesmos através de Laudo de Avaliação, caso seja necessário; 

8.7. Remeter mala direta aos interessados e arrematantes integrantes do cadastro do 

Licitante Vencedor; 

8.8. Disponibilizar local para guarda dos bens; 

8.9. Responsabiliza-se integralmente pela guarda dos bens no tempo em que ficarem 

depositados no local indicado pelo Contratado, inclusive em relação a quaisquer danos, 

furto, roubo e perecimento; 

8.10. Aceitar integralmente os termos do edital do leilão a ser elaborado pela Contratante. 

8.11. Disponibilizar local adequado para realização do Leilão; 

8.12. Instalar secretaria no local do leilão para atendimento aos compradores e recebimento 

das importâncias apuradas, com máquinas equipamentos de som e equipe de empregados 

qualificados, suficientes para secretariar o Leiloeiro Oficial; 

8.13. Atentar sempre para os melhores interesses da Contratante; 

8.14. Prestar contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, 

comprovantes de pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes, e o recolhimento das 

importâncias recebidas em até 10 (dias) corridos, a contar da data de realização do leilão; 

8.15. Cumprir fielmente as obrigações estabelecidas no item 3deste Termo de Referência, 

em especial a de oferecer, infra-estrutura para viabilizar a participação de interessados via 

WEB, consistindo em página na internet da qual conste aplicativo que contenha, no mínimo, 

as facilidades enumeradas na alínea “g” do subitem 3.3.1 deste instrumento; 

8.16. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste 

Termo de Referência, sem ônus para a Contratante; 

8.17. Disponibilizar número de telefones, fax, e-mails ou outro meio hábil para comunicação 

pela Contratante, durante a vigência do contrato; 

8.18. Garantir o transporte guarda e o amassamento das carcaças de hidrômetros em local 

apropriado e com máquinas adequadas, a suas expensas, responsabilizando-se até a data 

de sua entrega aos arrematantes; 

8.19. Garantir o transporte e guarda dos veículos em local apropriado, responsabilizando-se 

até a data de sua entrega aos arrematantes; 

8.20. Formar os lotes de bens, incluindo a proposta de avaliação do valor dos mesmos, com 

a supervisão da Prefeitura de Afrânio, contendo dados relativos aos bens integrantes de 

cada lote, com vistas e concordância à sua avaliação por parte do Município – Comitê de 

Avaliação e Alienação de Bens; 

8.21. Apresentar sugestão de avaliação de preços mínimos para os lotes formados; 

8.22. Conceder tratamento igualitário a todos os bens disponibilizados para o leilão, tanto 

na divulgação (propaganda) quanto, principalmente, na tarefa de identificar possíveis 

interessados, independentemente do valor ou liquidez dos bens; 

8.23. Utilizar o sistema audiovisual durante o leilão, contendo projetor de imagem que 

possibilite a visualização de imagens dos bens (lotes), por todos os participantes do evento; 

8.24. Realiza recessão de leilão em local situado no Município de Afrânio/PE. 

8.25. Realizar a comunicação de que, se todos os lotes não alcançarem o lance mínimo, 

seguir- se-á outro(s) leilão (ões) até que todos os bens sejam arrematados. 
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9. DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DOLEILÃO 

 

9.1. Será indicado pelo LEILOEIRO o local para a realização do Leilão, que estará expresso 

em sua proposta. 

 

10. DA PRESTAÇÃO DECONTAS 

10.1. O licitante vencedor terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 

encerramento do Leilão, para apresentar a Cagece o relatório de prestação de contas, 

contendo: demonstrativo financeiro, comprovantes de despesas realizadas, bem como os 

comprovantes de que trata o subitem 5.1.6, além de arrematação com as Notas Fiscais 

correspondentes, assim como o recolhimento do valor total das importâncias recebidas 

descontado o valor da comissão ofertada no Leilão, inclusive os tributos previstos na 

legislação em vigor. Tudo em consonância com as obrigações estabelecidas no Termo de 

Referência e nos anexos. 

10.1.1. O relatório de prestação de contas do Leilão somente será aprovado pelo Comitê 

de Avaliação e Alienação de Bens da Prefeitura Municipal de Afrânio, se cumpridas, 

pelo Licitante Vencedor, todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

10.1.2. O recolhimento das importâncias devidas à Prefeitura Municipal de Afrânio 

descontados o percentual de comissão de vendas ofertado, deverá ser efetuado por meio de 

depósito no Banco do Brasil, agência 1011-1 conta corrente 20.816-7 em nome da 

Prefeitura Municipal de Afrânio, de acordo com as instruções que serão fornecidas ao 

licitante vencedor pelo Comitê de Avaliação e Avaliação de Bens constituído pela Prefeitura, 

de forma a não prejudicar o cumprimento dos prazos estabelecidos no item 14 e seus 

subitens do termo de Referência. 

 

11. DA VIGÊNCIA DOCONTRATO 

11.1. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

11.1.1. Fica desde já estabelecido que dentro do prazo descrito no subitem 11.1 podem 

ocorrer quantos leilões forem necessários para a venda do máximo possível de itens. 

 

12. DO PREPOSTO DO LEILOEIRO 

12.1. Em consonância com o previsto no art. 11 do Decreto nº 21.981, de 1932, e 

cumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência o Leiloeiro Oficial 

deverá exercer pessoal e privativamente suas funções, não podendo delegá-las, senão por 

moléstia ou impedimento ocasional em seu preposto, se houver. 

12.2. O preposto indicado pelo Leiloeiro Oficial prestará as mesmas provas de habilitação 

exigidas no art. 2º do Decreto 21.981, de 1932, sendo considerado mandatário legal do 

proponente para o efeito de substituí-lo e de praticar, sob a sua responsabilidade, os atos 

que lhe forem inerentes, de acordo com o que preceitua o art. 12 da norma supracitada. 

12.3. Na ocorrência da situação enunciada no subitem 12.1 e caso o Leiloeiro Oficial não 

possuir preposto habilitado, deverão os leilões anunciados serem adiados imediatamente, 

devendo na sequência serem adotados todos os procedimentos legais para programar nova 

data de realização do evento, pelo fato da contratação em tela ser efetuada por meio de 

licitação. 

 

13. DA ENTREGA DOBEM 

13.1. O arrematante dos lotes poderá retirar os bens, após o pagamento devido mediante 

apresentação da Nota Fiscal de Venda do (a) Leiloeiro (a), nos seguintes locais: 
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13.1.1. Lote dos Bens inservíveis/Obsoletos e Veículos:  

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

ONIBUS IVECO - 2012 2 

ONIBUS IVECO - 2011 1 

ONIBUS VOLKSWAGEN - 2012 1 

SPRINTER M BENZ 2012/213 1 

FIAT UNO 2018 7 

GOL VOLKSWAGEN 2019 3 

FIAT PÁLIO 2015 1 

CAMINHÃO COMPACTADOR 1 

D10 CHEVROLET 1 

TRITON L200 1 

CADEIRA ODONTOLOGICA 1 

IMPRESSORA HP M127 FN1 1 

IMPRESSORA PHOTOSMART 1 

IMPRESSORA PHOTOSMART 1 

IMPRESSORA OFF CET PRO 8610 1 

IMPRESSORA DESK JET 4646 1 

IMPRESSORA DESK JET 4180 1 

IMPRESSORA LASERT JET100 2 

NEOCARTIOSCOPIO RAIO-X 2 

CPU P/ COMPUTADOR ITAUTEC 1 

CENTRIFUGADOR MODELO MDSH 120-1 2 

INALADOR 3 

ARCONDICIONADO JANELA CONSUL 2 

BEBEDOURO DE ÁGUA 5 

ESTABILIZADOR 4 

NOBREAK 3 

BALANÇA 7 

MACA GINECOLOGICA 2 

ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE 2 

BALCÃO DE COZINHA E PIA 1 

ARMARIO PARA ARQUIVO 4 

CADEIRA 24 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 

GELADEIRA 1 

COMPRESSOR ODONTOLOGICO 2 

MACA DE PARTO 2 

BERÇO 1 

CAMA DE MADEIRA 2 

ARMARIO PARA ARQUIVO COM PORTA 3 
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MICROSCOPIO 1 

BEBEDOURO  2 TORNEIRAS 2 

BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX  4 TORNEIRAS -GRANDE 1 

BEBEDOURO DE GARRAFÃO  (COLUNA) 5 

PURIFICADOR DE ÁGUA  6 

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS  4 

FOGÃO INDUSTRIAL  4 BOCAS 1 

FOGÃO INDUSTRIAL  2 BOCAS 2 

ARMARIO DE COZINHA PEQUENO 2 

FREEZER 2 BOCAS 1 

ANTENA BANDA KU GRANDE 2 

DATASHOW COM SOM E TECLADO ACOPLADO 4 

IMPRESSORA  HP 2 

IMPRESSORA  BROTHER 3 

IMPRESSORA  EPSON 12 

IMPRESSORA  XEROX 1 

IMPRESSORA SANSUNG 1 

VENTILADOR PAREDE TUFÃO - 60CM  12 

CARINHO DE MÃO 1 

MONITOR  LG 2 

NETBOOK BRAOX LIGHT 2GB, HD 250GB, LINUX 4 

CAIXA SOM AMPLIFICADA FRAHM MF - 2 

CAIXA DE SOM CICLOTRON PROFESSIONAL PR 350 A - 

MULTI -SISTEM 

1 

CPU  7 

ESTABILIZADOR DE ENERGIA 4 

TAMBOR D’AGUA 200L 2 

BOMBA SUBMERSA PARA POÇO (MERGULHÃO) 4 

TV SINERAL SUPER GRANDE (ANTIGO) 1 

TV PHILCO 14 P (MODELO ANTIGO) 2 

TV LG 26 P  (MODELO ANTIGO) 1 

CAIXA ONEAL OCM-310 1 

GELADEIRA ELETROLUX 1PORTA 262 (SEM MOTOR) 1 

 

13.2. A entrega dos bens arrematados, somente será liberada mediante a presença dos 

arrematantes ou com procuração específica; 

13.3. Quando o pagamento do(s) lote(s) arrematado(s) for feito em cheque, a liberação 

somente acontecerá após sua compensação; 

13.4. A não retirada do(s) lote(s) arrematado(s) do local do leilão no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, contados a partir da data da liberação da Nota Fiscal, implicará na declaração 

de abandono, retornando o bem a depósito para ser leiloado em outra oportunidade. 

 

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

14.1. Caberá ao FISCALDO CONTRATO designado pela Prefeitura Municipal de Afrânio 
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supervisionar a prestação dos serviços, verificando se todas as obrigações foram cumpridas, 

assim como solicitar a aplicação de penalidades ao leiloeiro contratado pelas irregularidades 

cometidas ou descumprimento de qualquer cláusula contratual. 

14.2. A não execução na íntegra das exigências deste Termo de Referência será motivo de 

aplicação das penalidades na forma da lei e previstas na minuta de contrato. 

 

14.3. Os bens constarão de vários lotes com características e preço mínimo para alienação, 

conforme descrição constante no anexo III que faz parte integrante deste Termo de 

Referência. 

14.4. As ofertas de preço entre um lance e outro deverão ser acrescidas de um valor mínimo 

estabelecido pelo Leiloeiro no decorrer do leilão; 

14.5. Os interessados em participar do certame deverão fazer uma vistoria nos bens 

disponibilizados para alienação, que se encontram depositados nas dependências da Setor 

de Transportes do município e depósitos das secretarias de Educação e de Saúde, nos 

horários compreendidos entre 08:00 e 12:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-

feira. 

14.5.1. A vistoria prévia a que se refere o subitem 14.5 deste Termo de Referência 

impossibilitará sob qualquer hipótese, reclamações posteriores do contratado, quanto às 

particularidades, os detalhes e as características dos bens a serem alienados, das eventuais 

dificuldades para a realização do Leilão, assim como dará condições para o leiloeiro 

contratado verificar as perspectivas de receita levando em consideração o estado em que os 

bens se encontram e permitirá a obtenção de informações necessárias para a elaboração da 

proposta. 

 

14.6. Os bens arrematados poderão ser pagos à VISTA ou PRINCÍPIO DE PAGAMENTO 

de 25% (vinte e cinco por cento), no ato da arrematação, em moeda corrente, ou 

através de cheque devidamente cadastrado ou meio eletrônico. 

 

14.6.1. 25% (vinte e cinco por cento) como sinal e princípio de pagamento, no ato da 

arrematação, juntamente com os percentuais acrescidos contidos na proposta do Leiloeiro 

(a) vencedor (a), devendo os 75% (setenta e cinco por cento) complementares serem 

pagos impreterivelmente até a data estipulada no Edital de Leilão. 

 

14.6.2. Os bens cujos pagamentos tenham sido procedidos em espécie total, juntamente 

com os percentuais de que trata o subitem 14.8, poderão ser liberados aos adquirentes no 

segundo dia útil após a realização do leilão para emissão das notas fiscais. 

 

14.7. Se o pagamento for realizado por meio de cheques, as compensações obedecerão às 

normas do BANCO CENTRAL DO BRASIL, ASSIM COMO CHEQUES DE OUTRAS 

PRAÇAS OBEDECERÃO AS NORMAS FIXADAS PELO BANCO CENTRAL DOBRASIL. 

14.8. No ato da arrematação será pago pelos adquirentes dos bens a COMISSÃO do 

leiloeiro, correspondente a no mínimo 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance 

vencedor, que não é dedutível do preço ofertado pelo bem. 

 

14.9. Os bens cujos pagamentos e retiradas não se processarem na forma e nos prazos 

estabelecidos nesse Termo de Referência, perderão os adquirentes os valores pagos sendo 

os bens reintegrados ao patrimônio da COMITENTE, sem que lhes caibam quaisquer direitos 

ou reclamações judiciais e/ou extrajudiciais. 
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14.10. O oferecimento do lance para aquisição dos bens de que trata este Termo, 

importa em total aceitação das condições gerais nos mesmos fixados e a expressa renúncia 

dos arrematantes a ações judiciais e extrajudiciais de contestação de suas Cláusulas; 

 

14.11. Os arrematantes receberão os bens nos locais e nas condições em que os 

mesmos se encontram. O LEILOEIRO OFICIAL E A COMITENTE, NADA AFIRMAM OU 

GARANTEM SOBRE A QUALIDADE OU CONDIÇÕES FÍSICAS DOSBENS; 

14.12. Em nenhuma hipótese será aceita desistência do adquirente do bem ou 

alegações de desconhecimento das Cláusulas do Termo de Referência e das características 

do(s) bem (ns) adquiridos e descritos em seu respectivo ANEXO para eximirem-se de 

obrigações geradas pelo mesmo. 

 

14.12.1. O lote será liberado após a sua quitação e a partir do segundo dia útil após a 

realização do leilão, sendo obrigatório à comprovação do depósito original, não sendo aceito 

cópia. O arrematante deverá providenciar a identificação do comprovante de pagamento do 

seu respectivo lote. Caso contrário, o lote poderá ser cancelado, perdendo o arrematante o 

princípio de pagamento mais comissão do leiloeiro, sem que caiba ao mesmo qualquer 

recurso, indenização e/ou interpelação judicial; 

 

14.12.2. A liberação do lote será feita diretamente ao arrematante ou procurador legal, 

cujo recibo para efeito de comprovação junto a Prefeitura Municipal de Afrânio e outros fins 

será emitido pelo valor da arrematação; 

 

14.12.3. ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL, após a realização do leilão, o arrematante poderá 

autorizar ao leiloeiro QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO seja emitida em nome de pessoa 

física ou jurídica, por ele indicado; 

 

14.13. O LEILOEIRO OFICAL emitirá uma autorização de entrega dos bens 

arrematados, tão logo seja efetiva do o valor do lance ofertado e do percentual de 

acréscimo, que no caso de pagamento através de cheques somente ocorrerá após a 

compensação dos mesmos, conforme explicitado nos itens anteriores. 

 

14.14. Fica o LEILOEIRO OFICIAL impedido pela COMITENTE de fornecer autorização de 

entrega antes das compensações dos cheques, as quais estarão sujeitas a comprovação 

perante a COMITENTE quando instada a fazê-lo. A autorização de entrega será emitida em 

nome do ARREMATANTE, ficando o LEILOEIRO OFICIAL impedido pela COMITENTE de 

emitir em nome de terceiros, SALVO quando arrematados por pessoas jurídicas, 

representadas pelos procuradores legais. 

 

15. DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS: 

16.1 A recusa injustificável em assinar o Contrato, dentro do prazo definido na convocação 

da Administração, sujeita o(a) leiloeiro(a) às sanções previstas em lei. 

 

16.2. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações serão aplicadas à CONTRATADA multas de: 

 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, 

até o limite de 15 (quinze)dias; 
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b) 2% (dois por cento) ao mês cumulativos sobre o valor da parcela não 

cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Administração, em 

caso de atraso dos serviços superiores a 15 (quinze)dias. 

 

c) Em caso de rescisão unilateral: 15 % sobre valor total do contrato 

devidamente atualizado. 

 

d) Determinar suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento 

de contratar com a Administração Municipal, pelo período de 02 (dois)anos. 

 

16.3. As multas serão aplicadas de modo cumulativo, independentemente de sua quantidade. 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

                                                 

                                  CONTRATO N° xxx/2022 

 

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO 

E___________________, CONFORME 

CREDENCIAMENTO Nº XX/2022.  

 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

Cel. Clementino Coelho, nº 203, bairro Centro, Afrânio/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 

10.358.174/0001-84,  neste ato representado por seu Secretário de Administração, Finanças 

e Planejamento o Sr. xxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, Assistente Social, inscrito no 

CPF/MF sob  o nº xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de AFRÂNIO- PE, 

doravante denominado simplesmente  CONTRATANTE,  e  do outro lado xxxxxxxxxxxxxxx 

com sede na xxxxxxxxxxxxxxxx    inscrita  no CNPJ/CPF /MF  sob o n._______, neste ato 

representado por              , brasileiro, XXXXXXXX,  residente e   domiciliado   na   

RuaXXXXXXXXX , CEP     de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a 

contratação, considerando o disposto na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores,  tendo 

em vista o resultado do Credenciamento nº 013/2022, do período de xx/xx/2022 À 

xx/xx/2022, têm entre si justo e acordado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente, o CREDENCIAMENTO de serviços de Leiloeiro Oficial, 

para proceder leilão público de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Afrânio - PE, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, 

ociosos, de recuperação antieconômica. 

 

1.1.2. A prestação do serviço é exclusiva da contratada, vedada sua transferência à 

empresa alheia à relação contratual.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1 – Não haverá dotação, pois não existe despesa para o Município 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 - Não haverá despesas a serem paga pelo Município. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1 - - O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido, na conformidade do 

estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, artigo 199, caput, e § 1º da CF/88 e 

da Lei 8.080/90 art. 24 a 26. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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5.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 

assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto 

no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS 

 

6.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a:   

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 

assinar o contrato, dentro de 03(três) dias contados da sua convocação, 

b) 0,3% (três décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor de cada 

procedimento não executado, 

c) 0,7% (sete décimo por centos) sobre o valor de cada procedimento não executado, por dia 

subseqüente ao trigésimo dia. 

   

6.2 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 

PMA-PE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada 

cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 DE acordo com o Termo de Referência (anexo do edital) 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1 – De acordo com o Termo de Referência (anexo do edital). 

 

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

9.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais 

e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando 

facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas 

previstas no art. 87, da Lei supra referida. 

 

9.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 

Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 

 

9.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de 

quaisquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por 

via postal, com prova de recebimento, e ainda: 

 

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, 

mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação 

ou indenização; 

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial 

ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;  

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua 

fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 

b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato; 
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b.4 - Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da 

CONTRATADA; 

b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou 

alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

 

9.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, 

desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e 

que tornem impossível a prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

10.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, 

sofrer as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito; 

II – Multa de 0,01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na conclusão dos 

serviços, sem justa causa; 

III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com o Município de Petrolina, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 – O acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuados por 

_________________, Mat. _____________, por intermédio de Portaria nº ___________, 

de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

11.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

 

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do 

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências. 

II – acompanhar a prestação dos serviços e atestar seu recebimento definitivo; 

III - encaminhar ao Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Afrânio os documentos que 

relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes 

a pagamento; 

 

11.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado 

e subordinado à CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 

sobre qualquer título ou fundamento. 

 

12.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou 

definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 

porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 

cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao serviço efetivamente 

realizado. 
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12.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 

todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

12.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações 

posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços 

apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 

 

12.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer 

vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente 

de trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Afrânio, Estado de Pernambuco, como 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente 

Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se 

configure. 

 

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de 

igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais 

efeitos. 

Afrânio - PE, ____ de _____________de 2022 

 

 

. 

__________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO 

CONTRATANTE 

_________________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  

________________________________  ________________________________

 CPF/MF n.º      CPF/MF n.º 

 

  


