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O MUNICIPIO DE LINHARES ES, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração e dos Recursos Humanos, através da Comissão de Pregão, designada pela Portaria n° 413, de 15 de 
maio de 2018, com sede na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro Linhares, Estado do Espírito Santo, torna público 

que no dia -23 de novembro de 2018, às 14 horas, realizará licitação na Modalidade PREGÃO realizado na forma 

PRESENCIAL, visando o REGISTRO DE PREÇOS para a Contratação de prestação de Serviços de Leiloeiro Oficial 
para preparação, organização e condução de Leilões Públicos para alienação de bens patrimoniais móveis inservíveis 

(dentre outros) pertencentes ao Município De Linhares e suas Autarquias, especificados nos anexos deste Edital, sob o 

regime de MENOR PERCENTUAL DA TAXA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO a qual será processada e julgada em 

conformidade com as Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06, 147/14 e suas 

alterações, Decreto Municipal nº 755 de 28 de junho de 2017  e tudo em conformidade com o processo n° 8903/2018.

  

O Município fornecerá aos interessados, através do site oficial da Prefeitura Municipal de Linhares/ES 

www.linhares.es.gov.br <http://www.linhares.es.gov.br>  no link "LICITAÇÕES" o download gratuito do edital do certame.

Os Envelopes contendo os documentos de Credenciamento (ENVELOPE A - opcional), Proposta Comercial 
(ENVELOPE B) e a Documentação Habilitatória (ENVELOPE C) deverão ser protocolizados no protocolo geral da 
Prefeitura Municipal de Linhares situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Linhares, à Avenida Augusto 
Pestana, 790,  Centro, Linhares-ES.  Até às 13 horas e 30 minutos, do dia 23 de novembro de 2018, ou no mesmo 
horário do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente na data marcada. 

Os proponentes que apresentarem seus envelopes além do horário estipulado neste Preâmbulo serão 
consideradas desclassificadas na licitação.

A conferência do edital cabe ao licitante no momento da retirada do mesmo. 

 1 - DO OBJETO 
1.1 - O presente Pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a Contratação de prestação de Serviços de 

Leiloeiro Oficial para preparação, organização e condução de Leilões Públicos para alienação de bens patrimoniais 

móveis inservíveis (dentre outros) pertencentes ao Município De Linhares e suas Autarquias, conforme especificado no 

Termo de Referência anexo.

1.2- Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:

1.2- Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:

A) Anexo I - Termo de Referência; 

B) Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços; 
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C) Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 

D) Anexo IV - Modelo: Termo de Credenciamento; 

E) Anexo V - Modelo de declaração: Cumprimento dos requisitos de habilitação e de não ter sido declarado inidôneo; 

F) Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação na presente licitação; 

G) Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de menores em seu quadro de pessoal, conforme determina o 

Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/02; 

H) Anexo VIII - Minuta do contrato.

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar desta Licitação, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s).

2.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

2.2.2 Poderão participar desta licitação Leiloeiros Oficiais, pessoas físicas, devidamente registrados na Junta Comercial 

do Estado sede do licitante e que atenderem todas as exigências constantes neste Edital.

2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de:

2.2.6 - Que tenha entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, alguém que mantenha vínculo 

empregatício com o Município.

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 - O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro e Equipe de Apoio, diretamente ou por 

meio de seu representante legal, podendo ser feito no ato da abertura da sessão junto ao Pregoeiro e equipe de apoio ou  

protocolizar o Envelope A apresentando os seguintes documentos: 

3.1.2. Cópia de Documento de Identificação com foto;

3.1.3. Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, conforme modelo constante dos Anexo V;

3.1.4. Procurador ou representante, deverá apresentar:

a) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante

reconhecida em Cartório, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o 

nome do outorgante, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lances em licitação pública; ou

b) Carta de credenciamento (modelo anexo IV) assinada pelo Leiloeiro Profissional, com a firma reconhecida em 

Cartório, dando amplos poderes para sua representação na respectiva e específica licitação.

3.1.5 Havendo a necessidade os documentos de credenciamento poderão ser autenticados no ato da sessão da 

abertura da sessão junto ao Pregoeiro e equipe de apoio;

3.1.6 Não será permitida a entrega de documentos através de fax, e-mail e similares.

3.1.7 O envio de envelopes propostas e de habilitação somente serão aceitos via postal se atendidos todos os 

procedimentos para credenciamento;

3.1.8. Na abertura da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/00, para a prática dos 

demais atos do certame, inclusive exercer os direitos de manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se 
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representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.1.9 Na hipótese dos licitantes não apresentarem no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de 

Cumprimento de Requisitos de Habilitação, de caráter obrigatório, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de 

declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.

3.2. A NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE EXIGIDO NOS 
ITENS ACIMA ACARRETARÁ NO DESCREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA LICITANTE.

3.3. A Apresentação dos documentos descritos no item 3.1.3. no momento do credenciamento dispensa a 
reapresentação do documento no envelope de documentação habilitatória.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO - ENVELOPE A, DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE B e OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE C.

4.1 - Os envelopes contendo os documentos de Credenciamento (ENVELOPE A - opcional),  Proposta Comercial 

(ENVELOPE B) e os Documentos Habilitatórios (ENVELOPE C) que a instruírem, deverão ser protocolizados no 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Linhares no local, dia e hora determinados no preâmbulo do Edital, em 3 (três) 

envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados no fecho, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE.

4.1.1 - Envelope A (opcional) deverá conter os documentos de CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, contidas nos Anexos IV e V deste edital, bem como, toda 
documentação contida da forma do item 3.1;
4.1.2 - Envelope B deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL que atenda a todos os requisitos do Item 5 deste 

edital, devendo preferencialmente ser apresentada conforme modelo de Proposta Comercial no Anexo III deste 

edital. 

4.1.3 - Envelope C deverá conter os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item 7 deste Edital.

  

4.2 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa, os dizeres: 

  

4.2.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018
ENVELOPE A - CREDENCIAMENTO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 
  

4.2.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018
ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 
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4.2.3 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018
ENVELOPE C - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 

  

4.3 - A reunião para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Comercial e dos Documentos Habilitatórios, será 

pública, dirigida pelo Pregoeiro Oficial de Prefeitura Municipal auxiliado pela Comissão de Apoio ao Pregão, e realizada 

de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e em conformidade com este Edital e seus Anexos. 

  

4.4 - Declarada à abertura da sessão de Pregão pelo Pregoeiro Oficial, dando-se início ABERTURA dos envelopes e 

após o horário designado para protocolo dos envelopes, não mais serão admitidos novos proponentes. 

  

4.5 - Serão abertos todos os envelopes de PROPOSTAS DE COMERCIAIS apresentados, sendo feita a sua conferência 

e rubrica da Equipe de Apoio e posteriormente pelo Pregoeiro, as propostas serão disponibilizadas para conferências e 

rubricas dos Licitantes Credenciados. 

4.5.1 - As Propostas Comerciais serão julgadas conforme disposto posteriormente neste edital e deverá atender aos 

requisitos deste edital. 

 

5 - DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PERCENTUAL DA TAXA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO, portanto, a 

proposta deverá ser datilografada ou digitada, apresentada em papel timbrado ou identificação do leiloeiro, sem 

alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar preferencialmente numeradas e rubricadas e a 

última assinada pelo seu representante legal, obedecendo rigorosamente aos termos do edital e do Termo de 

Referência, e dela devem constar: 
5.1.1 - Indicação de percentual de desconto, preferencialmente em algarismo e por extenso, para o item cotado, 

CONFORME SUB-ANEXO I DO EDITAL, devendo nos preços informados já estar inclusos os impostos, taxas, 

seguros e garantias, bem como, assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedido. 

5.1.2 - INDICAÇÃO DA VALIDADE, cujo prazo não seja inferior a 90 (NOVENTA) DIAS corridos, a contar da data 

da apresentação da Proposta Comercial, sendo vedada simples manifestação "conforme o edital". Sob pena de 

desclassificação da licitante que não informar a validade de sua proposta.

5.1.3 - Indicação do proponente (leiloeiro), informando o endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail), para contato, bem como as informações do Representante Legal que assinará o Contrato: Nome, 

qualificação, nº do CPF/MF, Carteira de Identidade, nacionalidade, profissão, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), para contato 

5.1.4 - Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os custos, despesas, impostos, fretes e 

outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seu Anexo; 

5.1.5 - A licitação será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos técnicos previstos neste 
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Termo de Referência, apresentar o MENOR PERCENTUAL DA TAXA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO paga pelo 

Contratante sobre todos os lotes a vender, conforme estabelecido no Artigo 24 do Decreto nº 21.981, de 1932. 

5.1.6 Será aceita a proposta com Taxa de Comissão igual a zero, mediante comprovação de exeqüibilidade da 

taxa, a ser apresentada pelo licitante vencedor e analisado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

5.1.7 - Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

  

5.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão 

considerados como inclusos na mesma, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 

devendo ser os serviços executados ao Município de Linhares sem ônus adicionais. 

  

5.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, bem 

como as que sejam omissas, que apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

  

5.4 - A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
  

5.5 - Em NENHUMA HIPÓTESE PODERÁ SER ALTERADA A PROPOSTA APRESENTADA, tanto no que se refere ao 

seu mérito, quanto ao preço, condições de pagamento, prazo ou qualquer modificação que importe em alterar os termos 

originais, SOB A PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E NO ART. 7º DA LEI 
10.520/02.  

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 - Será julgada e adjudicada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PERCENTUAL DA TAXA DE 
COMISSÃO DO LEILOEIRO, respeitada a fase de lances.

6.1.1 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 

Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo;

6.2 - Serão classificados pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta com menor preço, definido no objeto 

deste Edital e Anexos e as propostas com preços até 10% superior àquele ou, as propostas das 03 (três) melhores 

ofertas, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do artigo nº 4, da Lei 10.520/02. 

  

6.3 - Aos proponentes classificados conforme subitem 6.2, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

6.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio para determinação da 

ordem de oferta de lances. 

  

6.4 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos 

máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no 

edital;
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6.4.1 - A desistência em apresentar lances verbais implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção 

do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

  

6.5 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 

motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 

  

6.6 - O Pregoeiro conduzirá as rodadas de lances até a apresentação da proposta mais vantajosa que será declarada 

arrematante. 

6.6.1 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 6.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

6.6.2 - O disposto no item 6.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial.

6.7 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 

de MENOR PERCENTUAL DA TAXA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. 

  

6.8 - Auxiliado pela Equipe de Apoio o Pregoeiro examinará e emitirá juízo quanto a aceitabilidade observados os 

requisitos do objeto apresentado, bem como o valor proposto pela primeira classificada, e o atendimento os requisitos do 

item 5 deste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

  

6.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto deste Edital e Anexos, pelo Pregoeiro.

  

6.10 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as 

ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, 

sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicada a execução dos serviços, definida no objeto deste 

Edital e Anexos.

6.11.1 - Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

6.11  No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, não sendo caso de aplicação dos itens 
6.4 e 6.5, o Pregoeiro Oficial efetuará sorteio na própria sessão pública, para definição da ordem de oferta de lances. 

  

6.14  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a 

assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 

  

6.15  Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a 

Proposta será desclassificada. 

  

6.16  Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em sessão e na proposta 
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específica, prevalecerá a da proposta. 

  

6.17  Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e Anexos. 

6.18 Em atendimento ao artigo 9º do Decreto 755/2017 poderá haver formação do Cadastro de Reserva, quando os 

demais fornecedores concordarem com o valor vencedor.

    

7 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO  
7.1.  Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma prescrita neste 

Edital, proceder-se-á à abertura do envelope C, para análise dos documentos de habilitação da(s) proponente(s) 

classificada(s). 

  

7.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos subitens 7.2.1. a 7.2.7, 

DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS ESPECIFICADOS NAS OBSERVAÇÕES 01 A 11 DO ITEM 7.2.7 DESTE 
EDITAL. 

  

7.2.1.  Habilitação Jurídica 

7.2.1.1. Prova de registro da atividade oficial de leiloeiro perante a Junta Comercial do Estado do Espirito Santo ou 

estado onde o proponente estiver sediado em plena validade;

  

7.2.2. Regularidade Fiscal 

7.2.2.1. Comprovação de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal, 

unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - conforme Portaria MF nº 358, de 5 

de setembro de 2014).

7.2.2.2.  Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu 

ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado. 

7.2.2.3. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicílio ou 

sede do proponente. 

7.2.3 - Qualificação Técnica.
7.2.3.1. Apresentação de até 01 (uma) declaração, certidão e/ou atestado de capacidade técnica expedida por pessoa 

jurídica de direito público ou privado,  devidamente acompanhada do catálogo do leilão e da publicação do edital, que 

comprove haver o leiloeiro realizado leilão de bens inservíveis (móveis, sucatas, materiais diversos, etc.) e veículos. 
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7.2.4 - Declarações 

7.2.4.1.  Declaração de Superveniência de fato impeditivo para habilitação; 

  

7.2.4.2.  Declaração de Inexistência de menores em seu quadro de pessoal (Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal e Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/02); 

7.2.4.3. Declaração sob as penas da Lei que possui capacidade técnica para a realização de leilões online e presencial, 

simultaneamente, através de software personalizado na home Page do Leiloeiro.

7.2.4.4. Declaração que possui home Page na internet, indicando o endereço eletrônico da home Page 
(www.xxxx.com.br <http://www.xxxx.com.br>, etc.); só será considerada válida  a home  page que possua identificação 
inequívoca ao leiloeiro Declarante, ou seja, aquela que seja de seu uso e a ele pertença. Não será permitido o uso de 
home Page genérica ou aquela utilizada por vários leiloeiros concomitantemente (associação de leiloeiros).

7.2.5 OBSERVAÇÕES QUANTO A HABILITAÇÃO  

1. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua 

aceitação. 

2. A documentação exigida nos subitens do item 7 deverá ser compatível com as respectivas inscrições  nas esferas 

federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos 

diversos (número de inscrição no C.N.P.J.). 

3. A aceitação dos documentos obtidos via "internet" ficará condicionada conforme o caso, à confirmação de sua 

validade também por esse meio, pela Equipe de Apoio ou pelo Pregoeiro. 
4. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Para efeito da 

validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou 

do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do 

certame. 

5. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por 

tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais, competentes ou em publicação de órgão da 

imprensa na forma da lei, exceto a proposta. 

5.1.1  Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação, exceto do Credenciamento.

5.1.2 Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 

6. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecimento no item 7 deste Edital, não poderão, em 

hipótese alguma, ser substituído por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos 

posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame. 

7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 

anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante. 

  
8 - DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
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8.1.1 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser direcionados ao Pregoeiro do Certame, por  meio eletrônico para o e-

mail: pregao@linhares.es.gov.br  ou encaminhadas por fax símile para o número: +55 (27) 3372-6817 ou ainda entregue 

no Departamento de Licitações Compras e Contratos - DLCC sito a Av. Augusto Pestana, 790, Centro, nesta Cidade, de 

segunda a sexta feira no horário de 12:00 h às 18:00h. 

8.1.2 - As Impugnações ao Edital de Licitação DEVERÃO SER PROTOCOLIZADAS NO PROTOCOLO GERAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL sito a Av. Augusto Pestana, 790,  Centro, nesta Cidade, de segunda a sexta feira no horário 

de 12:00 h às 18:00h. 

8.1.2.1 - Não serão aceitos envelopes enviados via correio.

8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

8.3 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas.

8.4 - As razões de impugnação deverão ser protocoladas junto ao protocolo geral e desta prefeitura.

8.5 - É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação sem qualquer fundamento ou de natureza meramente 

protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento, poderá a comissão de 

licitação ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como aplicar penalidade.

8.6 - As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos;

8.7 - Para fins de identificação para interposição da impugnação citada no item anterior, o impugnante devera juntar a 

copia do contrato social consolidado, devidamente autenticado quando este for um dos sócios, ou instrumentos 

procuratório publico ou particular, com firma reconhecida em cartório e copia autenticada do contrato social consolidado.

9 - DOS RECURSOS 

9.1 - Declarado o(s) vencedor(es), qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação 

do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

  

9.3 - As razões do recurso e/ou do contra-recurso deverão ser protocoladas junto ao protocolo geral e desta prefeitura.

9.3.1 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 
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9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

  

9.5 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

  

9.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Município de Linhares, Comissão 

de Pregão, sito à Av. Augusto Pestana, 790, Centro, nesta Cidade, nos dias úteis no horário de 13:00h às 17:00h. 

9.6.1 Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax, correios e/ou e-mail e vencidos os respectivos 

prazos legais. 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONETE ARREMATANTE/VENCEDOR
10.1 - O proponente arrematante/vencedora obrigar-se-á a cumprir o Contrato, este edital e as disposições de sua 

proposta. 

10.2 O proponente licitante declarada arrematante/vencedora deverá apresentar os seguintes documentos, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, após o encerramento do certame licitatório, sob pena de aplicação de penalidade:

10.2.1 Deverá o licitante Leiloeiro apresentar comprovante impresso (retirado da whois do registro.br) de que a que 

Home Page indicada e utilizada na internet, encontra-se devidamente registrada em seu próprio nome junto ao 

www.registro.br<http://www.registro.br>).

10.2.2 Prova técnica da capacidade de realização de leilão online e presencial, simultaneamente, através da 

simulação de um leilão de demonstração junto o (a) Pregoeiro (a) e sua equipe, o licitante deverá enviar e-mail para a 

Comissão de Licitação de Modalidade Pregão (email: <pregao@linhares.es.gov.br>) com indicação da Home Page, 

login CPL-Bh, senha e manual de operação de uso; solicitando data e horário para a realização do leilão 

demonstração. As telas do sistema serão impressas pela Comissão e anexadas ao processo licitatório.

10.2.3 Documentação relativa ao registro da atividade oficial de leiloeiro perante a Junta Comercial do Estado do 

Espírito Santo ou Estado onde o proponente estiver sediado em plena validade;

10.2.3 Apresentação de até 01 (uma) declaração, certidão ou atestado de capacidade técnica expedida por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhada do catálogo do leilão e da publicação do edital, que 

comprove haver o leiloeiro realizado leilão de bens inservíveis (móveis, sucatas, materiais diversos, etc.) e veículos.

10.3 O Proponente licitante poderá apresentar os referidos documentos ao final da sessão pública, caso seja declarada 

arrematante/vencedora.

10.4 O licitante vencedor será convocado pela Administração para assinatura do termo de contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito de contratação conforme 
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estipulado nos art. 64 e 81 da Lei nº 8.666/93.

10.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.5.1. Executar os serviços conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria, 

fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;

10.5.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

10.5.3 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do 

objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho; 

10.5.4 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou 

omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, 

remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados; 

10.5.5 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem 

como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município;

10.5.6 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos um representante para prestar 

esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;

10.5.7 Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a serem entregues, devidamente atestada por 

servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja 

nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com 

a legislação em vigor;

10.5.8 Executar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos.

10.5.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

10.5.10 Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal de 

Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei Complementar nº 

131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. 

(Certificado Digital). 

10.5.11 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842 Page 11 of 56



ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000074/2018         Data: 23/11/2018  14:00

Processo Nº 008903/2018

FL RUBRICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta;

10.5.12 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados;

10.5.13 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar 

da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos;

10.5.14 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.5.15 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los 

com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.5.16 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço;

10.5.17 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cujo inadimplemento não transfere responsabilidade à Contratante;

10.5.18 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra 

oferecida para atuar nas instalações do órgão;

10.5.19 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

10.5.20 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

10.5.21 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste 

sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.5.22 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
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10.5.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre;

 

10.5.24 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.5.25 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.5.26 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

10.5.27 Cumprir fielmente o previsto no Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, e a Instrução Normativa DREI 

Nº 17, De 5 De Dezembro De 2013.

10.5.28 A Contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 

da execução dos serviços, isentando o Contratante de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas 

resultantes de atos de seu preposto ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na 

execução dos serviços pela Contratada, desde que devidamente comprovados;

10.5.29 A eventual aceitação dos serviços por parte do Contratante não eximirá a Contratada da responsabilidade de 

quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em 

que as despesas de concerto ou modificação correrão por conta exclusivas da Contratada;

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1  Se o licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos envelopes de proposta de preço, 

falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração 

Pública Municipal.

11.1.1 Advertência - nos casos de:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotação errôneo parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

11.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842 Page 13 of 56



ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000074/2018         Data: 23/11/2018  14:00

Processo Nº 008903/2018

FL RUBRICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por 

cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por 

cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

11.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

11.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) 

meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis 

da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

11.1.3.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será 

declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

11.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será 

declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais 

sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

11.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação.

11.3.1 O recurso será dirigido à autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

11.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842 Page 14 of 56



ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000074/2018         Data: 23/11/2018  14:00

Processo Nº 008903/2018

FL RUBRICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 Na licitação a ser realizada para Registro de Preços, não haverá prévia reserva orçamentária e o quantitativo do 

objeto pretendido será indicado em termos estimativos, em função do consumo mensal ou anual, sendo a dotação 

orçamentária indicada somente no momento da efetiva aquisição e/ou contratação dos serviços.

12.2 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos consignados no 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Linhares, para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços, e será a cargo da Secretaria requisitante, cujo programa de trabalho e elemento de despesa específicos 

constarão na respectiva Nota de Empenho.

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 Será firmado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições 

reguladas pelas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993. 

13.2 O licitante vencedor será convocado pela Administração para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito de 

contratação conforme estipulado nos art. 64 e 81 da Lei nº 8.666/93.

  
14- DO PAGAMENTO 

14.1  O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva 

agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao 

contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado  para habilitação no certame licitatório.

14.2 A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, 

número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

14.1 O Contratante pagará pela prestação de serviços de leiloeiro a taxa da comissão de leiloeiro no percentual sobre o 

valor de venda, estabelecida no parágrafo único do artigo 24 do Decreto nº 21.981, de 1932.

 

14.2 Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for 

imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

14.3 Os arrematantes pagarão obrigatoriamente até cinco por cento (5%) sobre quaisquer bens arrematados, conforme 

previsto no parágrafo único do artigo 24 do Decreto 21.981/32.

14.4 A taxa de comissão referida no item "14.3." será paga diretamente ao Leiloeiro, sem qualquer interferência ou ônus 

para a Contratante.

14.5 A comissão em nenhuma hipótese implicará em desconto sobre o produto da arrematação. 
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15 - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO
15.1 O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação resumida na Imprensa Oficial do Estado, vedada a 

sua prorrogação.

15.2 O prazo de vigência das contratações decorrentes desse Registro de Preços apresentará como termo inicial o 

recebimento da ordem de fornecimento, e como termo final o recebimento definitivo dos materiais pela Administração, 

observados os limites de prazo de entrega fixados, e sem prejuízo para o prazo minímo de validade dos produtos 

adquiridos.

  

16 - PRAZOS E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
16.1 O leiloeiro deverá possuir sistema informatizado que o permita realizar o leilão online, via web browser (Internet), 

simultaneamente ao presencial, e em tempo real.

16.2 O leiloeiro deverá possuir site próprio para a divulgação dos leilões a serem realizados. Tal divulgação também 

deverá ser realizada via jornal de grande circulação, no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO/ES), e pelo menos em um 

dos meios apresentados a seguir: mala direta, faixas, publicação em jornais, folders e/ou panfletos; podendo também ser 

utilizados outros meios, além destes, desde que sem ônus a Contratante.

16.3 O leiloeiro deverá confeccionar, após aprovação da Comissão quanto aos dados contidos, catálogo impresso, para 

disponibilizar aos interessados, contendo a relação de bens que compõem os lotes levados a leilão. Assim como demais 

detalhes necessários.

16.3.1 Os catálogos deverão ser entregues a Comissão com antecedência a data de utilização/disponibilização a ser 

acordada pelas partes.

16.3.2 A Contratada deverá confeccionar, fornecer e disponibilizar a quantidade mínima de 500 (quinhentos) unidades 

de catálogos, contendo os lotes e demais informações. A quantidade deverá ser em cada realização de leilão (caso 

seja realizado mais de um leilão no período da vigência do contrato). 

16.4 Após a realização de cada leilão, o leiloeiro deverá disponibilizar a Contratante, relatório consolidado, contendo, 

pelo menos, os seguintes dados: data do leilão, número e descrição do lote, valor do lance inicial e de arrematação de 

cada lote, bem como o valor total alcançado no leilão. Além de demais informações que a Comissão necessitar e ou 

requerer.

16.5 A Contratante avaliará e, se for o caso, aprovará os requisitos do participante, verificando se o leiloeiro atende às 

exigências no edital, bem como a verificação da funcionalidade do sistema de informação e ferramentas utilizadas para 

cumprimento do contrato.

16.6 O serviço de leiloeiro será convocado, quantas vezes forem necessárias, durante a vigência da Ata de Registro de 
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Preços, para assinatura de contrato para prestação de serviços que também determinará as datas e demais condições 

para a realização do leilão durante a vigência contratual.

16.7 Para a perfeita execução dos serviços, o Leiloeiro Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua 

substituição quando necessário:

16.7.1 Equipamento de som apropriado para o evento;

16.7.2 Barracas e assentos para abrigo e conforto aos interessados;

16.7.3 Computadores com acesso à internet;

16.7.3.1 Serviço de internet, com capacidade necessária igual ou superior para total realização do leilão, assim 

como segunda opção; caso haja necessidade.

16.7.4 Impressoras operantes para as devidas impressões;

16.7.5 Sitio na internet para divulgação do leilão;

16.7.6 Catálogo impresso contendo a relação dos lotes levados a leilão; e

16.7.7 Registro do leilão, por meio de vídeo, fotografias e outros.

16.8 Compete ainda a Contratada.

16.8.1 Organizar, juntamente com a Contratante, os bens em lotes, atribuindo-lhes cotação mínima;

16.8.2 Publicar edital de leilão nos meios legais e obrigatórios;

16.8.3 Prestar assistência ao Contratante quanto à melhor disposição dos bens; assessorar nas avaliações e 

inventariar os bens inservíveis nos depósitos municipais de suas Autarquias;

16.8.4 Avaliar os bens pelo valor de mercado; na condição que se encontrar.

16.8.5 Organizar completamente o leilão e o registro dos lances;

16.8.6 Assessorar os arrematantes nos procedimentos de pagamentos dos lotes arrematados.

16.8.6.1 As contas bancárias serão informadas pela Comissão.

16.8.7 Fornecer notas fiscais e receber taxa de comissão do leiloeiro, de acordo com os parâmetros legais, quando 

necessário;

16.8.8 Realizar o cadastro de cada arrematante (pessoa física/pessoa jurídica) com a devida verificação documental.

16.8.8.1 Promover a devida comprovação da identidade do arrematante para participação do leilão.

16.8.8.2 É de responsabilidade da Contratada a realização dos cadastros dos interessados á participação do 

leilão, com a devida verificação de documentação hábil quando pessoa física e, quando pessoa jurídica, a 

nomeação da representatividade e ou procuração.
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16.8.9 Fiscalizar juntamente com a Comissão a entrega dos bens aos arrematantes após o pagamento e crédito 

confirmado junto à municipalidade e autarquias.

16.8.9.1 Atestar junto ao arrematante o depósito do valor da arrematação na conta bancária do Município de 

Linhares e de suas Autarquias, conforme o caso.

16.8.10 Realizar a sessão de leilão em local situado e indicado pelo Município de Linhares, através da Comissão;

16.8.11 Prestar contas ao Município e suas Autarquias em até 10 (dez) dias úteis após a realização de cada leilão; ou 

conforme estabelecido pela Comissão.

16.8.12 Realizar a devida publicação do resultado do leilão em jornal de grande circulação da região, além de 

"internet" e outros;

16.8.13 Apresentar todos os documentos de veículos a leilão, bem como relatório de todos os débitos relativo aos 

mesmos;

16.8.14 Marcar e identificar os lotes, assim como realizar o registro fotográfico;

16.8.15 Disponibilizar catálogo do leilão e fazer divulgação do evento na imprensa regional, local e virtual á nível 

nacional.

16.8.16 Emitir as cartas de arrematação dos lotes em nome dos titulares dos lances vencedores;

16.8.17 Disponibilizar funcionário/representante oficial por no mínimo 07 (sete) dias após o leilão para, em conjunto 

com a Comissão de Leilão, realizar a entrega dos lotes para os arrematantes e demais providências que se fizerem 

necessárias; quando solicitado pela Comissão.

 

16.8.18 Quanto ao lote contido por veículo (s), a Contratada deverá vistoriá-los (chassis, motor e outros) e diligenciar 

junto ao DETRAN-ES eventuais débitos, impedimentos judiciais e administrativos para serem divulgados aos 

arrematantes.

16.8.19 Exigir o cumprimento das obrigações dos arrematantes, conforme, termo de referência, edital e legislação 

vigente.

16.8.20 Emitir toda a documentação necessária e exigível tais como:

16.8.20.1 Notas de Arrematação dos bens em nome dos titulares dos lances vencedores;

16.8.21.1.1 Carta de Arrematação por inexistência de CRV;

16.8.21.1.2 DUA para o pagamento das arrematações;
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16.8.21.1.3 DUA para recolhimento de ICMS quando devido.

16.8.21.1.4 Possuir sistema que emita no mínimo:

a. Nota de arrematação;

b. Autorização de retirada de bem;

c. Termo de Recebimento de bem;

d. Nota de arrematação por inexistência de CRV;

e. Comunicado de venda ao DETRAN-ES para os veículos arrematados, quando 

necessário.

16.8.21 Entregar a prestação de contas com:

16.8.21.1 Ata do Leilão;

16.8.21.2 Relatório pormenorizado do Leilão;

16.8.21.3 Notas de arrematações dos lotes;

16.8.21.4 Notas Fiscais dos lotes;

16.8.21.5 Autorização de retirada assinada pelo presidente da Comissão;

16.8.21.6 Termo de Recebimento do lote assinada pelo arrematante no ato da retirada;

16.8.21.7 Extrato DETRAN-ES comprovando a transferência dos veículos;

16.8.21.8 Extrato DETRAN-ES comprovando o registro do comunicado de venda para veículos arrematados, 

quando necessário.

16.8.21.9 Apresentar outros documentos quando solicitados pela Comissão.

16.8.22 A Contratada realizará o leilão em data acordada junto a Comissão, onde o Contratante se reserva o direito, a 

seu exclusivo critério, de determinar a data e horário da realização de cada leilão.

16.8.23 Conduzir o leilão com dinamismo, dentro dos princípios que regem a administração pública.

16.8.24 Responsabilizar-se pela observância de todas as disposições legais pertinentes à realização do leilão, pelo 

cumprimento das normas legais e administrativas, obrigando-se a reparar quaisquer dados decorrentes de erro, falha 

ou irregularidade, na realização do leilão.

16.9 O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalicio e 

posteriormente o recebimento total com o devido ateste de recebimento da nota fiscal.

17 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
17.1 A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, é conforme consta nos lotes deste ANEXO, sem prejuízo para o disposto no item 17.4.

17.2 A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, é fixada em 30% (trinta por cento), do que consta nos lotes deste ANEXO, sem prejuízo para o 
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disposto no item 17.4.

17.3 O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas 

compras, até  25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital.

17.4  A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo registrado para cada item, independente do número de órgãos não 

participantes que realizem a adesão e ainda dependerá, da autorização do órgão gerenciador, de aceitação de 

fornecimento pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios:

a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos 

quantitativos fixados originariamente nos itens 17.1 a 17.3;

b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades 

em montante superior ao máximo estabelecido no item 17.1;

c) Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de 

prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão 

fundamentada.

d) As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

para os órgãos participantes.

17.5 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 

facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas 

na Lei Federal nº.  8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.

18 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA
18.1 Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão 

gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

18.2  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de 

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de  sanção administrativa, desde que as justificativas 

sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento e/ou contrato;

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
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18.3 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços 

e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

18.4 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 

restabelecer as condições originalmente pactuadas. 

18.5  A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a 

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de 

seus encargos.

18.5.1 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, 

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 

cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

18.5.2  Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter 

possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles 

decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo 

de um ano.

18.6 Não será concedida a revisão quando:

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a 

finalização da vigência da Ata;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, 

a previsibilidade da ocorrência do evento.

18.7  Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria 

do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1 O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

19.1.1 Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;

19.1.2  Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito 

ou força maior, de dar cumprimento às exigências do  instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.
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19.2  O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, 

será formalizado por decisão da autoridade competente.

19.2.1  O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando 

motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima 

primeira deste instrumento.

19.3  Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de 

correspondência, com aviso de recebimento.

19.4  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através 

de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subseqüente 

ao da publicação.

19.5 A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência 

mínima de  30  (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e 

decisão da Administração.

20 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU CONTRATO.
20.1  A emissão da Ordem de Fornecimento e/ou contrato constitui o instrumento de formalização da aquisição com os 

fornecedores, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

20.2 Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento e/ou contrato ou se não 

dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento e/ou 

contrato ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os materiais ao preço e 

nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

  

21.2 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no 

todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

  

21.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 
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21.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

21.5 - Após a apresentação das propostas no credenciamento, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

21.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Linhares. 

21.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde 
que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 
da sessão pública de pregão. 
  

21.9 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

  

21.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 

Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro, nesta cidade, no 

prédio desta Prefeitura ou por fax símile para o número +55 (27) 3372-6817. 

21.10.1 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 

  

21.11 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução dos  serviços licitados. 

  

21.12 - A devolução dos envelopes "HABILITAÇÃO" para os proponentes não vencedoras da licitação ocorrerá após a 

formalização do contrato, mediante recibo assinado pelo representante do proponente, e, Se em até 10 (dez) dias após a 

publicação do Resumo do Contrato não houver ocorrido a retirada dos envelopes os mesmos serão destruídos. 

21.13 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital.
  

21.14 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, e do Decreto nº 

3.555, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2.000, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e pela 

Lei Complementar nº 123/2006. 

21.15 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será na Comarca de Linhares- ES, com exclusão de 

qualquer outro. 
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Linhares - ES, 07 de novembro de 2018.

    

Marcio Pimentel Machado

Secretario Municipal de Administração e dos Recursos Humanos
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TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO 
OFICIAL PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE 
LEILÃO PÚBLICO EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
LINHARES E SUA AUTARQUIAS.

1 OBJETIVO

O presente Termo de referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam a contratação de 
prestação de serviços de leiloeiro oficial para preparação, organização e condução de leilões públicos para alienação de 
bens patrimoniais móveis inservíveis (dentre outros) pertencentes ao Município De Linhares e suas Autarquias, 
através do SRP (sistema de registro de preços). 

Destinado a atender Município De Linhares e suas Autarquias, sendo gerido pela Unidade Gestora Secretaria 
Municipal de Administração e dos Recursos Humanos (SEMAR), esta localizado na Rua Augusto Calmon, nº 1675, 
Centro, Linhares - ES; Conforme as condições estabelecidas neste termo, no edital e seus anexos.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 O Município de Linhares e suas Autarquias possuem bens móveis que, devido ao uso prolongado, desgaste e 
obsolescência, passam a ter rendimento precário e/ou manutenção onerosa, tornando-se antieconômicos ou que, devido 
à perda de suas características em função de fatores externos, como acidentes, tornam-se inapropriados ao fim a que se 
destinam, havendo a necessidade de aliená-los. Trata-se de necessidade contínua da Administração a fim de renovar os 
materiais que utiliza para a prestação dos serviços públicos com qualidade e eficiência.

2.2 A contratação de Leiloeiro Público Oficial tem por finalidade preparar e executar leilões, objetivando alienação de 
bens inservíveis acumulados nos Depósitos da Municipalidade e de suas Autarquias.

2.3 Além disso, se ressalta que a alienação de bens públicos de qualquer natureza, inservíveis, em desuso, de 
reaproveitamento inviável, ociosos, etc., que já se encontram armazenados, ou que venham a ser recolhidos/recebidos, 
só pode ocorrer por meio de Leilão, conforme legislação. E que o Município tem a necessidade de realizar leilões com 
maior efetividade e resultado para o Município com assessoria pré e pós-leilão.

2.4 Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, 
de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

2.5 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em 
atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não 
inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

2.6 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, 
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL COMPLEMENTAR

A contratação será regida de acordo com Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e respectivas alterações; Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 21.981, de 1932 e outras. 
Além da observância da legislação específica da Secretaria requisitante

4 OBJETO

Contratação de prestação de serviços de leiloeiro oficial para preparação, organização e condução de leilão público para 
alienação de bens patrimoniais móveis inservíveis (dentre outros) pertencentes ao Município de Linhares e suas 
Autarquias (SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, IPASLI - Instituto de Previdência e Assistência 
Municipal de Linhares e FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares). Conforme as condições estabelecidas 
neste termo, no edital e seus anexos, através do SRP (sistema de registro de preços), pelo período de 12 (doze) meses. 
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5 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

5.1 O leiloeiro deverá possuir sistema informatizado que o permita realizar o leilão online, via web browser (Internet), 
simultaneamente ao presencial, e em tempo real.

5.2 O leiloeiro deverá possuir site próprio para a divulgação dos leilões a serem realizados. Tal divulgação também 
deverá ser realizada via jornal de grande circulação, no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO/ES), e pelo menos em um 
dos meios apresentados a seguir: mala direta, faixas, publicação em jornais, folders e/ou panfletos; podendo também ser 
utilizados outros meios, além destes, desde que sem ônus a Contratante.

5.3 O leiloeiro deverá confeccionar, após aprovação da Comissão quanto aos dados contidos, catálogo impresso, para 
disponibilizar aos interessados, contendo a relação de bens que compõem os lotes levados a leilão. Assim como demais 
detalhes necessários.

5.3.1 Os catálogos deverão ser entregues a Comissão com antecedência a data de utilização/disponibilização a ser 
acordada pelas partes.

5.3.2 A Contratada deverá confeccionar, fornecer e disponibilizar a quantidade mínima de 500 (quinhentos) unidades de 
catálogos, contendo os lotes e demais informações. A quantidade deverá ser em cada realização de leilão (caso seja 
realizado mais de um leilão no período da vigência do contrato). 

5.4 Após a realização de cada leilão, o leiloeiro deverá disponibilizar a Contratante, relatório consolidado, contendo, pelo 
menos, os seguintes dados: data do leilão, número e descrição do lote, valor do lance inicial e de arrematação de cada 
lote, bem como o valor total alcançado no leilão. Além de demais informações que a Comissão necessitar e ou requerer.

5.5 A Contratante avaliará e, se for o caso, aprovará os requisitos do participante, verificando se o leiloeiro atende às 
exigências no edital, bem como a verificação da funcionalidade do sistema de informação e ferramentas utilizadas para 
cumprimento do contrato.

5.6 O serviço de leiloeiro será convocado, quantas vezes forem necessárias, durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços, para assinatura de contrato para prestação de serviços que também determinará as datas e demais condições 
para a realização do leilão durante a vigência contratual.

5.7 Para a perfeita execução dos serviços, o Leiloeiro Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua 
substituição quando necessário:

I. Equipamento de som apropriado para o evento;
II. Barracas e assentos para abrigo e conforto aos interessados;
III. Computadores com acesso à internet;

a. Serviço de internet, com capacidade necessária igual ou superior para total realização do leilão, assim 
como segunda opção; caso haja necessidade.

IV. Impressoras operantes para as devidas impressões;
V. Sitio na internet para divulgação do leilão;
VI. Catálogo impresso contendo a relação dos lotes levados a leilão; e
VII. Registro do leilão, por meio de vídeo, fotografias e outros.

5.8 Compete ainda a Contratada.

5.8.1 Organizar, juntamente com a Contratante, os bens em lotes, atribuindo-lhes cotação mínima;

5.8.2 Publicar edital de leilão nos meios legais e obrigatórios;

5.8.3 Prestar assistência ao Contratante quanto à melhor disposição dos bens; assessorar nas avaliações e inventariar 
os bens inservíveis nos depósitos municipais de suas Autarquias;

5.8.4 Avaliar os bens pelo valor de mercado; na condição que se encontrar.
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5.8.5 Organizar completamente o leilão e o registro dos lances;

5.8.6 Assessorar os arrematantes nos procedimentos de pagamentos dos lotes arrematados.

5.8.6.1 As contas bancárias serão informadas pela Comissão.

5.8.7 Fornecer notas fiscais e receber taxa de comissão do leiloeiro, de acordo com os parâmetros legais, quando 
necessário;

5.8.8 Realizar o cadastro de cada arrematante (pessoa física/pessoa jurídica) com a devida verificação documental.

5.8.8.1 Promover a devida comprovação da identidade do arrematante para participação do leilão.

5.8.8.2 É de responsabilidade da Contratada a realização dos cadastros dos interessados á participação do leilão, com a 
devida verificação de documentação hábil quando pessoa física e, quando pessoa jurídica, a nomeação da 
representatividade e ou procuração.
 
5.8.9 Fiscalizar juntamente com a Comissão a entrega dos bens aos arrematantes após o pagamento e crédito 
confirmado junto à municipalidade e autarquias.

5.8.9.1 Atestar junto ao arrematante o depósito do valor da arrematação na conta bancária do Município de Linhares e de 
suas Autarquias, conforme o caso.

5.8.10 Realizar a sessão de leilão em local situado e indicado pelo Município de Linhares, através da Comissão;

5.8.11 Prestar contas ao Município e suas Autarquias em até 10 (dez) dias úteis após a realização de cada leilão; ou 
conforme estabelecido pela Comissão.

5.8.12 Realizar a devida publicação do resultado do leilão em jornal de grande circulação da região, além de "internet" e 
outros;

5.8.13 Apresentar todos os documentos de veículos a leilão, bem como relatório de todos os débitos relativo aos 
mesmos;

5.8.14 Marcar e identificar os lotes, assim como realizar o registro fotográfico;

5.8.15 Disponibilizar catálogo do leilão e fazer divulgação do evento na imprensa regional, local e virtual á nível nacional.

5.8.16 Emitir as cartas de arrematação dos lotes em nome dos titulares dos lances vencedores;

5.8.17 Disponibilizar funcionário/representante oficial por no mínimo 07 (sete) dias após o leilão para, em conjunto com a 
Comissão de Leilão, realizar a entrega dos lotes para os arrematantes e demais providências que se fizerem 
necessárias; quando solicitado pela Comissão.
 
5.8.18 Quanto ao lote contido por veículo (s), a Contratada deverá vistoriá-los (chassis, motor e outros) e diligenciar junto 
ao DETRAN-ES eventuais débitos, impedimentos judiciais e administrativos para serem divulgados aos arrematantes.

5.8.19 Exigir o cumprimento das obrigações dos arrematantes, conforme, termo de referência, edital e legislação vigente.

5.8.20 Emitir toda a documentação necessária e exigível tais como:

5.8.20.1 Notas de Arrematação dos bens em nome dos titulares dos lances vencedores;

I. Carta de Arrematação por inexistência de CRV;
II. DUA para o pagamento das arrematações;
III. DUA para recolhimento de ICMS quando devido.
IV. Possuir sistema que emita no mínimo:
a. Nota de arrematação;
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b. Autorização de retirada de bem;
c. Termo de Recebimento de bem;
d. Nota de arrematação por inexistência de CRV;
e. Comunicado de venda ao DETRAN-ES para os veículos arrematados, quando necessário.

5.8.21 Entregar a prestação de contas com:

I. Ata do Leilão;
II. Relatório pormenorizado do Leilão;
III. Notas de arrematações dos lotes;
IV. Notas Fiscais dos lotes;
V. Autorização de retirada assinada pelo presidente da Comissão;
VI. Termo de Recebimento do lote assinada pelo arrematante no ato da retirada;
VII. Extrato DETRAN-ES comprovando a transferência dos veículos;
VIII.Extrato DETRAN-ES comprovando o registro do comunicado de venda para veículos arrematados, quando 

necessário.
IX. Apresentar outros documentos quando solicitados pela Comissão.

5.8.22 A Contratada realizará o leilão em data acordada junto a Comissão, onde o Contratante se reserva o direito, a seu 
exclusivo critério, de determinar a data e horário da realização de cada leilão.

5.8.23 Conduzir o leilão com dinamismo, dentro dos princípios que regem a administração pública.

5.8.24 Responsabilizar-se pela observância de todas as disposições legais pertinentes à realização do leilão, pelo 
cumprimento das normas legais e administrativas, obrigando-se a reparar quaisquer dados decorrentes de erro, falha ou 
irregularidade, na realização do leilão.

6 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 Na licitação será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos técnicos previstos neste Termo 
de Referência, apresentar o MENOR PERCENTUAL DA TAXA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO paga pelo Contratante 
sobre todos os lotes a vender, conforme estabelecido no Artigo 24 do Decreto nº 21.981, de 1932.

6.2 Será aceita a proposta com Taxa de Comissão igual a zero, mediante comprovação de exeqüibilidade da taxa, a 
ser apresentada pelo licitante vencedor e analisado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

7 PAGAMENTO

7.1 O Contratante pagará pela prestação de serviços de leiloeiro a taxa da comissão de leiloeiro no percentual sobre o 
valor de venda, estabelecida no parágrafo único do artigo 24 do Decreto nº 21.981, de 1932 e critérios definidos 
conforme item 6.1 e 6.2.
 
7.2 Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for 
imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

7.3 Os arrematantes pagarão obrigatoriamente até cinco por cento (5%) sobre quaisquer bens arrematados, conforme 
previsto no parágrafo único do artigo 24 do Decreto 21.981/32.

7.4 A taxa de comissão referida no item "7.3." será paga diretamente ao Leiloeiro, sem qualquer interferência ou ônus 
para a Contratante.

7.5 A comissão em nenhuma hipótese implicará em desconto sobre o produto da arrematação. 

8 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

8.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 
Referência e em sua proposta;

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842 Page 28 of 56



ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000074/2018         Data: 23/11/2018  14:00

Processo Nº 008903/2018

FL RUBRICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados;

8.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade 
com as normas e determinações em vigor;

8.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

8.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a 
execução do serviço;

8.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 
legislação específica, cujo inadimplemento não transfere responsabilidade à Contratante;

8.8 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra 
oferecida para atuar nas instalações do órgão;

8.9 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito no Termo de Referência;

8.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
8.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste 
sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

8.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre;
 
8.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 
1993; e
8.17 Cumprir fielmente o previsto no Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, e a Instrução Normativa DREI Nº 17, 
De 5 De Dezembro De 2013.

8.18 A Contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes da 
execução dos serviços, isentando o Contratante de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de 
atos de seu preposto ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução dos serviços 
pela Contratada, desde que devidamente comprovados;

8.19 A eventual aceitação dos serviços por parte do Contratante não eximirá a Contratada da responsabilidade de 
quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que 
as despesas de concerto ou modificação correrão por conta exclusivas da Contratada;
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9 RESPONSABILIDADES DA CONTRANTANTE.

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais.

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção;

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

9.5 Disponibilizar, os locais dos lotes e da realização dos serviços;

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

9.7 Aprovar catálogos de leilão dos bens;

9.8 Aprovar os meios de divulgação da realização do leilão público e prestação de contas.

9.9 Notificar a Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação dos 
serviços. O representante do Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 
providências que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para 
a adoção das medidas cabíveis.

9.10 A Contratante será representada na presente licitação e realização dos leilões, pela Comissão Especial 
Coordenadora de Leilão de Bens Inservíveis do Município de Linhares, designada para o fim.

10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1 Apresentar Declaração que possui Home Page na internet, indicando o endereço eletrônico da Home Page 
(www.xxxx.com.br <http://www.xxxx.com.br>, etc.); só será considerada válida a Home Page que possua identificação 
inequívoca ao leiloeiro Declarante, ou seja, aquela que seja de seu uso e a ele pertença. Não será permitido o uso de 
Home Page genérica ou aquela utilizada por vários leiloeiros concomitantemente (associação de leiloeiros).

10.2 Deverá o licitante Leiloeiro apresentar comprovante impresso (retirado da whois do registro.br) de que a que Home 
Page indicada e utilizada na internet, encontra-se devidamente registrada em seu próprio nome junto ao 
www.registro.br<http://www.registro.br>).

10.3 Declaração sob as penas da Lei que possui capacidade técnica para a realização de leilões online e presencial, 
simultaneamente, através de software personalizado na Home Page do Leiloeiro.

10.4 Prova técnica da capacidade de realização de leilão online e presencial, simultaneamente, através da simulação de 
um leilão de demonstração junto o (a) Pregoeiro (a) e sua equipe, o licitante deverá enviar e-mail para a Comissão de 
Licitação de Modalidade Pregão (email: <pregao@linhares.es.gov.br>) com indicação da Home Page, login CPL-Bh, 
senha e manual de operação de uso; solicitando data e horário para a realização do leilão demonstração. As telas do 
sistema serão impressas pela Comissão e anexadas ao processo licitatório.

10.5 Documentação relativa ao registro da atividade oficial de leiloeiro perante a Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo ou Estado onde o proponente estiver sediado em plena validade;

10.6 Apresentação de até 01 (uma) declaração, certidão ou atestado de capacidade técnica expedida por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devidamente acompanhada do catálogo do leilão e da publicação do edital, que comprove 
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haver o leiloeiro realizado leilão de bens inservíveis (móveis, sucatas, materiais diversos, etc.) e veículos.

11 DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

11.1 A Contratante designará um representante, a ser denominado "Fiscal do Contrato", para o acompanhamento da 
execução do presente Contrato, o qual tomará todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do presente ajuste, 
conforme norma disciplinada no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

11.1.1 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

11.1.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato e da Comissão deverão ser 
solicitadas à Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, em tempo hábil, para a adoção das 
medidas convenientes;

11.2 A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando:

11.2.1 proceder eventuais substituições de seus empregados, dando ciência prévia ao Fiscal do Contrato;

11.2.2 manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;

11.2.3 manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas;

11.3 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
contrato, devendo ser exercidos pelo representante da Administração em conformidade com a legislação.

12 RESCISÃO

12.1 O Contrato poderá ser rescindido pela Contratante, de pleno direito, nos casos especificados na Lei n° 8.666/93, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo, ainda, à Contratada indenizar a Contratante seu 
efetivo prejuízo, por eventual dano a que tenha dado causa, caso a Contratada descumpra quaisquer de suas Cláusulas.

12.2 A rescisão unilateral ocorrerá quando a administração pública por motivo de ilegalidade, inadimplemento contratual 
por parte do contratado ou, em razão de interesse público, decidir por fim ao contrato entabulado, antes que seu prazo 
de vigência tenha extrapolado; sendo que, em qualquer dos três casos, necessária se faz a devida justificação da 
conveniência e oportunidade, para que se atenda ao princípio da transparência dos atos administrativos e se possa aferir 
da legalidade do ato. Como todo ato administrativo, a rescisão também deverá trazer em seu bojo os pressupostos de 
fato e de direito, bem como a relação lógica entre eles, que levou o ente público a praticar o ato em questão.

12.3 Poderá, também, o contrato ser rescindido por comum acordo entre as partes, firmando-se, então, Termo de 
Rescisão em que suas condições venham a ser especificadas.

12.4 Reserva-se à Contratante, o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, a pretensa contratação, visando à 
legalidade do procedimento ou o interesse da Administração Pública, por parecer escrito e devidamente fundamentado, 
sem que caiba ao licitante/contratado qualquer direito de indenização.

12.5 Reserva-se ao Departamento de Licitações, Compras e Contratos (DLCC) o direito de promover diligências 
destinadas a esclarecer a instrução do presente procedimento, em qualquer fase de seu andamento.

12.6 Caso a Contratada não cumpra integralmente com as obrigações no presente procedimento, garantida a prévia 
defesa, fica sujeita às sanções estabelecidas na Lei 8.666/93, além das demais cominações pertinentes.

13 DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14 DAS PENALIDADES
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14.1 A Contratada ficará sujeita às seguintes sanções:

a) Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.
b) Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93:

� Advertência.
� Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.
� Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; e,
� Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15 RESPONSABILIDADE CIVIL
A Contratada responderá por perdas e danos que vier a sofrer a Contratante ou terceiros, em razão de ação ou omissão 
dolosa ou culposa da Contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações, contratuais ou legais, 
a que estiver sujeita.

16 DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS

O prazo máximo para início da prestação dos serviços será de 20 (vinte dias) dias, contados da emissão da ordem de 
serviço podendo ser prorrogado a critério da Administração; no decorrer do contrato as demais solicitações ocorrerão de 
acordo com a necessidade e solicitação da Contratante, devendo a Contratada providenciar seu pronto atendimento.

17 CUSTEIO DAS DESPESAS

17.1 Caso as taxas referentes à contratação (Item "7.1") não atinjam o percentual de zero por cento (0%), as 
despesas serão custeadas pelas respectivas Unidades Gestoras, responsáveis pelos bens que formam cada lote a ser 
arrematado; esta informação será posteriormente apresentada pela Comissão.

17.2 Os valores apenas serão pagos após prestação de contas dos serviços executados pela Contratada.

18 VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

18.1 A Ata terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos 
da legislação.

De acordo, em 02 de Agosto de 2018.

MARCIO PIMENTEL MACHADO
Secretario Municipal de Administração e dos Recursos Humanos
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SUB-ANEXO I
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Ítem (*) Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00001493

Contratação de prestação de serviços de leiloeiro oficial para preparação,
organização e condução de leilão público para alienação de bens patrimoniais
móveis inservíveis (dentre outros) pertencentes ao Município De Linhares e suas
Autarquias. Periodo de12 meses. Menor Percentual de Taxa Cobrada/Ofertada
pelo Leiloeiro a municipalidade.

DESC
%

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LEILOEIRO OFICIAL 1

(*) Primeiro ítem encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº --------------/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº --------/2018

PROCESSO Nº ........./2018

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE .......................

O Município de Linhares através da Secretaria Municipal de ----------------------------, pessoa jurídica de direito público, com 

sede no(a) ......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, neste 

ato representado por seu, Secretário(a) Municipal de ........................................, inscrito(a) no CPF sob o nº 

.............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., de outro lado, o proponente _____________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, com sede na Rua _____, nº __, bairro, Cidade/UF, CEP nº _____, neste ato 

representado legalmente pelo Sr. _____________, RG nº _____ (Órgão Expedidor), CPF nº _____, denominado 

FORNECEDOR, resolvem firmar esta Ata de Registro de Preços, considerando o julgamento do Procedimento de 

Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº _____/2018, Processo nº --------------/2018, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto 

Municipal n.º 755, de 28 de junho de 2017, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto a Contratação de prestação de Serviços de Leiloeiro 
Oficial para preparação, organização e condução de Leilões Públicos para alienação de bens patrimoniais móveis 

inservíveis (dentre outros) pertencentes ao Município De Linhares e suas Autarquias, conforme disposto na Licitação 

Pregão Presencial Nº -----/2018 cujo edital consta no Processo Administrativo nº 8903/2018, conforme relação anexa.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 - O preço registrado, as especificações e as quantidades constam no ANEXO desta Ata; 

2.2 - O índice a ser utilizado para o reajuste, será o INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier substituí-lo, acumulado 

durante o período, de acordo com o artigo 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93. 

2.3 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento, como transporte, mão de obra, encargos 

sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a 

incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo; 

2.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se ao ÓRGÃO GERENCIADOR, a realização de licitação específica para a contratação pretendida ou 

promoção de contratação direta; 

2.5 - O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá justificar o motivo da não utilização do registro de preços e será assegurada ao 

beneficiário do registro preferência para contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
3.1 A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de 
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Registro de Preços, é conforme consta nos lotes deste ANEXO, sem prejuízo para o disposto no item 3.4.

3.2 A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, é fixada em 30% (trinta por cento), do que consta nos lotes deste ANEXO, sem prejuízo para o 

disposto no item 3.4.

3.3 O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas compras, 

até  25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital.

3.4  A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo registrado para cada item, independente do número de órgãos não 

participantes que realizem a adesão e ainda dependerá, da autorização do órgão gerenciador, de aceitação de 

fornecimento pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios:

a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos 

quantitativos fixados originariamente nos itens 3.1 a 3.3;

b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades 

em montante superior ao máximo estabelecido no item 3.1;

c) Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de 

prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão 

fundamentada.

d) As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

para os órgãos participantes.

3.5 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 

facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas 

na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA 
4.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação resumida na Imprensa Oficial do Estado, vedada a 

sua prorrogação. 

CLAUSULA QUINTA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU TERMO DE 
CONTRATO
5.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento e/ou contrato constitui o instrumento de formalização dos serviços com os 

fornecedores, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

5.2 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento e/ou contrato ou se não 
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dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento e/ou 

contrato ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os materiais ao preço e 

nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

5.3 - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços a Contratada com preços registrados a qualquer momento 

PODERÁ ser convocado para assinar um Contrato referente ao processo nº ------------/2018 - Pregão Presencial nº ------

/2018.  

5.4 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o ÓRGÃO GERENCIADOR para a assinatura do 

Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante meio eletrônico (email), para que seja 

assinado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de seu recebimento; 

5.5 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da 

Contratada, desde que aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR; 

5.6 - Se o Fornecedor, no ato da assinatura do Contrato não comprovar que mantém as mesmas condições de 

habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, 

respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e 

comprovada a manutenção dos requisitos de habilitação, celebrar o Contrato;

5.7 - O Fornecedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às penalidades previstas no Edital e no Termo de 

Referência.

5.8 - Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal de Transparência, 

para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 de 

27/05/2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. (Certificado 

Digital). 

CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO 
6.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 

ou de fato que eleve o custo do(s) fornecimento(s) registrado(s), cabendo a Administração promover as negociações 

junto a Contratada; 

6.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o Fornecedor para negociar a redução dos preços tendo como referência os valores praticados 

pelo mercado; 

65.3 - O Fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 

assumido, sem aplicação de penalidade; 

6.4 - Considerando a ordem de classificação no certame, os fornecedores serão convocados para a redução de seus 

preços em relação aos valores praticados no mercado; 

6.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

6.5.1 - liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da solicitação de 

fornecimento, caso em que não haverá aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; 

6.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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6.6 - Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá revogar a Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 

6.7 - O Fornecedor terá cancelado o registro de seus preços, quando: 

6.7.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.7.2 - não assinar o Contrato, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR, sem justificativa aceitável; 

6.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

6.7.4 - nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços. 

6.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Processo nº --------/2018 

6.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e 

justificados: 

6.9.1 - por razão de interesse público; 

6.9.2 - a pedido do Fornecedor, antes do pedido de fornecimento. 

6.10 - O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, que deverão ser 

devidamente comprovados.

CLÁUSULA SETIMA - CONDIÇÕES GERAIS 
7.1 - As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos e critérios recebimento, as obrigações da Administração 

e do Fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência 

e Contrato Administrativo. 

Linhares (ES), ------ de ----------------- de 2018. 

            Município de Linhares - ES                                          Nome da proponente

        Secretaria Municipal de -------------------                         FORNECEDOR

                        Contratante
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ANEXO III

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Presencial nº ----/2018

À

Prefeitura de Municipal de Linhares

A/C: Sr. Pregoeiro

Prezado Senhor,

(a) Sr(a)A ______________________________, portado do CPF:_______________, RG: __________, residente e 

domiciliado à___________________________,, abaixo assinado, interessado na participação do Pregão Presencial nº     

/2018, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta 

comercial, nas seguintes condições:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL, DESTINADA A ATENDER A 

PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE LINHARES.

Valor Proposto: ____% (_____) sobre o valor arrematado dos bens, a ser pago diretamente pelo arrematante do(s) 

bem(s).

• Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

• Declaramos também que o único valor devido é pelo arrematante do bem, isentando o Município de Linhares de 

qualquer pagamento extra.

DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de 

lances, e que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que 

nos preços propostos estão incluídos todos os custos de deslocamentos, impostos, obrigações, entre outros.

Nome do proponente:___________________________________________________________

CPF: ________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________

Telefones:  ______________________________ 

FAX: ______________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Banco: _________________________  Agência: __________ Conta: _______

Nome do representante legal para assinatura do contrato: _______________________
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CPF: __________________________ Ident. __________________________________

Profissão: _____________________________________________________________

Local/Data: _____________________________________________________

________________________________________

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

MODELO

 TERMO DE CREDENCIAMENTO

O(a) Sr(a)A ______________________________, portado do CPF:_______________, RG: 

__________, residente e domiciliado à___________________________, confere amplos poderes à 

___________________________, portador da cédula de identidade RG ______________________, e inscrito no CPF nº 

_____________________ com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Linhares, 

no Pregão Presencial nº  /2018, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em 

nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 

compromissos, enfim, todos aqueles atos que se

fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

_________________, _____ de _____________ de 2018.

(nome, cargo e qualificação do outorgante)

OBS. O credenciamento deverá ser devidamente assinado com reconhecimento de firma.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DE NÃO TER SIDO 

DECLARADO INIDÔNEO

O(a) Sr(a)A ______________________________, CPF:_______________, RG: __________, residente e domiciliado 

à___________________________, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente Edital, Pregão Presencial nº     /2018, e de que não foi declarado inidôneo para licitar com o 

poder público em qualquer esfera, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Linhares - ES,       de        de 2018.

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO

 
SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO

__________________________________(nome do proponente),  CPF 

Nº_____________,sed iada na ____________________________(endereço  completo),  declara, sob 

as  penas da lei,  que até a  presente  data inexis tem fa tos  impedit ivos  para sua habil i tação  no 

presente  processo  l ic i tatór io,  c iente da obr iga tor iedade de declarar  ocorrências  poster iores .

Linhares-ES,             de                                     de  2018

                            

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO

(INEXISTÊNCIA DE MENORES EM SEU QUADRO DE PESSOAL, CONFORME DETERMINA O INCISO XXXIII DO 
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI N.º 9.854/99, REGULAMENTADA PELO DECRETO N.º 4.358/02);

____________________________ (nome do proponente), inscrito no CPF nº 

_________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ______________ e do CPF nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

Linhares - ES,              de                                     de 2018.

(REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO VIII

(MINUTA) CONTRATO Nº  ____ / 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº -------/2018

Aos  ------------- dias do mês de  -------------- do ano de dois mil e dezoito, o Município de Linhares-ES, devidamente 

representado e assistido, e a proponente  -------------------------- por seu representante legal, acordam proceder, nos 

termos do Edital de Pregão em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens anexos discriminado, com seu 

respectivo desconto.

Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado o Município de LINHARES,ES, pessoa jurídica 

de Direito Público, com sede à Avenida Augusto Pestana, 790, Centro, Linhares - ES, devidamente inscrito no C.N.P.J 

(MF) sob o nº ------------------------------------------, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal 

de.............................., portador do CPF (MF) nº --------, residente e domiciliado(a) à ---------------------------, neste 

instrumento denominado simplesmente CONTRATANTE e, do outro, a proponente ----------------------, estabelecida 

à------------------------------, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº ---------------, representada  legalmente neste ato pelo Sr 

(a) ---------------------------, portador(a) do  CPF (MF) n° -------, residente e domiciliado(a) à ------------------------, adiante 

denominada simplesmente  CONTRATADA, tendo em vista o julgamento datado de  -----, referente ao Pregão Presencial 

de Nº -----/2018, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de ..................., no processo nº ............./2018, têm 

entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e 

suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de prestação de Serviços de Leiloeiro Oficial para preparação, 

organização e condução de Leilões Públicos para alienação de bens patrimoniais móveis inservíveis (dentre outros) 

pertencentes ao Município De Linhares e suas Autarquias,  conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº ----

/2018 cujo edital consta no Processo Administrativo nº 8903/2018, conforme proposta anexa.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Os serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, 

bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº ----/2018, além das obrigações assumidas na 

proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;

b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita execução dos serviços;

c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 

critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;

d) efetuar o pagamento à proponente contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela 
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Secretaria Municipal de Admiministração e Recursos Humanos, de acordo com as condições de preço e pagamento 

estabelecidos no Termo de Referência.

e) Efetuar periodicamente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade dos preços registrados na presente ata. 

f) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais.

g) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

h) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção;

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

j) Disponibilizar, os locais dos lotes e da realização dos serviços;

k) Resguardar os bens a serem leiloados e somente os entregar aos arrematantes compradores, mediante a 

apresentação de Nota Fiscal de venda, emitida pelo Leiloeiro, no mesmo estado em que foram leiloados;

l) Aprovar catálogos de leilão dos bens;

m) Aprovar os meios de divulgação da realização do leilão público e prestação de contas.

n) Notificar a Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação dos 

serviços. O representante do Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 

providências que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para 

a adoção das medidas cabíveis.

o) A Contratante será representada na presente licitação e realização dos leilões, pela Comissão Especial Coordenadora 

de Leilão de Bens Inservíveis do Município de Linhares, designada para o fim.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - A CONTRATADA obriga-se a execução dos serviços obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 

----/2018, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

 

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1. Executar os serviços conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria, 

fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;

3.2.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.3 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto 

contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho; 

3.2.4 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, 
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negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou 

substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados; 

3.2.5 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como 

seguros, desde que resultantes da contratação com o Município;

3.2.6 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos um representante para prestar 

esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;

3.2.7 Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a serem entregues, devidamente atestada por 

servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum 

fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação 

em vigor;

3.2.8 Executar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.10 Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal de Transparência, 

para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 de 

27/05/2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. (Certificado 

Digital). 

3.2.11 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta;

3.2.12 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados;

3.2.13 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 

garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.2.14 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
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conformidade com as normas e determinações em vigor;

3.2.15 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com 

os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

3.2.16 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a 

execução do serviço;

3.2.17 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

na legislação específica, cujo inadimplemento não transfere responsabilidade à Contratante;

3.2.18 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra 

oferecida para atuar nas instalações do órgão;

3.2 19 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito no Termo de Referência;

3.2.20 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

3.2 21 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste 

sentido, a fim de evitar desvio de função;

3.2.22 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

3.2.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre;

 

3.2.24 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.2.25 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

3.2.26 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 

1993; e
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3.2.27 Cumprir fielmente o previsto no Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, e a Instrução Normativa DREI Nº 

17, De 5 De Dezembro De 2013.

3.2.28 A Contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes da 

execução dos serviços, isentando o Contratante de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de 

atos de seu preposto ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução dos serviços 

pela Contratada, desde que devidamente comprovados;

3.2.29 A eventual aceitação dos serviços por parte do Contratante não eximirá a Contratada da responsabilidade de 

quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que 

as despesas de concerto ou modificação correrão por conta exclusivas da Contratada;

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:
4.1 A Contratante designará um representante, a ser denominado "Fiscal do Contrato", para o acompanhamento da 

execução do presente Contrato, o qual tomará todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do presente ajuste, 

conforme norma disciplinada no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

4.1.1 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

4.1.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato e da Comissão deverão ser 

solicitadas à Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, em tempo hábil, para a adoção das 

medidas convenientes;

4.2 A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando:

4.2.1 proceder eventuais substituições de seus empregados, dando ciência prévia ao Fiscal do Contrato;

4.2.2 manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;

4.2.3 manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas;

4.3 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

contrato, devendo ser exercidos pelo representante da Administração em conformidade com a legislação.
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CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO
5.1 O preço global do fornecimento é de R$ ______ (_______),conforme proposta comercial de preços unitários da 

contratada, constante da Planilha de Formação de Preços do termo de referência Edital, apresentada pela contratada, 

anexada ao presente contrato.

5.1 O Contratante pagará pela prestação de serviços de leiloeiro a taxa da comissão de leiloeiro no percentual sobre o 

valor de venda, estabelecida no parágrafo único do artigo 24 do Decreto nº 21.981, de 1932.

 

5.2 Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for 

imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

5.3 Os arrematantes pagarão obrigatoriamente até cinco por cento (5%) sobre quaisquer bens arrematados, conforme 

previsto no parágrafo único do artigo 24 do Decreto 21.981/32.

5.4 A taxa de comissão referida no item "5.3" será paga diretamente ao Leiloeiro, sem qualquer interferência ou ônus 

para a Contratante.

5.5 A comissão em nenhuma hipótese implicará em desconto sobre o produto da arrematação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a 

importância constante da respectiva nota fiscal/fatura 

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência 

mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja 

a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado 

comprovar sua reguralidade fiscal conforme solicitado  para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do 

Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO
Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária.
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PARÁGRAFO QUARTO
Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição 

do gênero.

PARÁGRAFO QUINTO
O índice a ser utilizado para o reajuste, será o INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier substituí-lo, acumulado 

durante o período, de acordo com o artigo 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
6.1 Na licitação a ser realizada para Registro de Preços, não haverá prévia reserva orçamentária e o quantitativo do 

objeto pretendido será indicado em termos estimativos, em função do consumo mensal ou anual, sendo a dotação 

orçamentária indicada somente no momento da efetiva aquisição e/ou contratação dos serviços.

6.2 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos consignados no 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Linhares, para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços, e será a cargo da Secretaria requisitante, cujo programa de trabalho e elemento de despesa específicos 

constarão na respectiva Nota de Empenho.

PARÁGRAFO ÚNICO
Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações 

especificadas nesta cláusula. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO
7.1  O contrato terá sua vigência no período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação. 

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 O leiloeiro deverá possuir sistema informatizado que o permita realizar o leilão online, via web browser (Internet), 

simultaneamente ao presencial, e em tempo real.

8.2 O leiloeiro deverá possuir site próprio para a divulgação dos leilões a serem realizados. Tal divulgação também 

deverá ser realizada via jornal de grande circulação, no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO/ES), e pelo menos em um 

dos meios apresentados a seguir: mala direta, faixas, publicação em jornais, folders e/ou panfletos; podendo também ser 

utilizados outros meios, além destes, desde que sem ônus a Contratante.

8.3 O leiloeiro deverá confeccionar, após aprovação da Comissão quanto aos dados contidos, catálogo impresso, para 

disponibilizar aos interessados, contendo a relação de bens que compõem os lotes levados a leilão. Assim como demais 

detalhes necessários.
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8.3.1 Os catálogos deverão ser entregues a Comissão com antecedência a data de utilização/disponibilização a ser 

acordada pelas partes.

8.3.2 A Contratada deverá confeccionar, fornecer e disponibilizar a quantidade mínima de 500 (quinhentos) unidades 

de catálogos, contendo os lotes e demais informações. A quantidade deverá ser em cada realização de leilão (caso 

seja realizado mais de um leilão no período da vigência do contrato). 

8.4 Após a realização de cada leilão, o leiloeiro deverá disponibilizar a Contratante, relatório consolidado, contendo, pelo 

menos, os seguintes dados: data do leilão, número e descrição do lote, valor do lance inicial e de arrematação de cada 

lote, bem como o valor total alcançado no leilão. Além de demais informações que a Comissão necessitar e ou requerer.

8.5 A Contratante avaliará e, se for o caso, aprovará os requisitos do participante, verificando se o leiloeiro atende às 

exigências no edital, bem como a verificação da funcionalidade do sistema de informação e ferramentas utilizadas para 

cumprimento do contrato.

8.6 O serviço de leiloeiro será convocado, quantas vezes forem necessárias, durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços, para assinatura de contrato para prestação de serviços que também determinará as datas e demais condições 

para a realização do leilão durante a vigência contratual.

8.7 Para a perfeita execução dos serviços, o Leiloeiro Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua 

substituição quando necessário:

8.7.1 Equipamento de som apropriado para o evento;

8.7.2 Barracas e assentos para abrigo e conforto aos interessados;

8.7.3 Computadores com acesso à internet;

8.7.3.1 Serviço de internet, com capacidade necessária igual ou superior para total realização do leilão, assim como 

segunda opção; caso haja necessidade.

8.7.4 Impressoras operantes para as devidas impressões;

8.7.5 Sitio na internet para divulgação do leilão;

8.7.6 Catálogo impresso contendo a relação dos lotes levados a leilão; e

8.7.7 Registro do leilão, por meio de vídeo, fotografias e outros.

8.8 Compete ainda a Contratada.

8.8.1 Organizar, juntamente com a Contratante, os bens em lotes, atribuindo-lhes cotação mínima;

8.8.2 Publicar edital de leilão nos meios legais e obrigatórios;

8.8.3 Prestar assistência ao Contratante quanto à melhor disposição dos bens; assessorar nas avaliações e 

inventariar os bens inservíveis nos depósitos municipais de suas Autarquias;

8.8.4 Avaliar os bens pelo valor de mercado; na condição que se encontrar.

8.8.5 Organizar completamente o leilão e o registro dos lances;

8.8.6 Assessorar os arrematantes nos procedimentos de pagamentos dos lotes arrematados.
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8.8.6.1 As contas bancárias serão informadas pela Comissão.

8.8.7 Fornecer notas fiscais e receber taxa de comissão do leiloeiro, de acordo com os parâmetros legais, quando 

necessário;

8.8.8 Realizar o cadastro de cada arrematante (pessoa física/pessoa jurídica) com a devida verificação documental.

8.8.8.1 Promover a devida comprovação da identidade do arrematante para participação do leilão.

8.8.8.2 É de responsabilidade da Contratada a realização dos cadastros dos interessados á participação do leilão, 

com a devida verificação de documentação hábil quando pessoa física e, quando pessoa jurídica, a nomeação da 

representatividade e ou procuração.

 

8.8.9 Fiscalizar juntamente com a Comissão a entrega dos bens aos arrematantes após o pagamento e crédito 

confirmado junto à municipalidade e autarquias.

8.8.9.1 Atestar junto ao arrematante o depósito do valor da arrematação na conta bancária do Município de Linhares 

e de suas Autarquias, conforme o caso.

8.8.10 Realizar a sessão de leilão em local situado e indicado pelo Município de Linhares, através da Comissão;

8.8.11 Prestar contas ao Município e suas Autarquias em até 10 (dez) dias úteis após a realização de cada leilão; ou 

conforme estabelecido pela Comissão.

8.8.12 Realizar a devida publicação do resultado do leilão em jornal de grande circulação da região, além de "internet" 

e outros;

8.8.13 Apresentar todos os documentos de veículos a leilão, bem como relatório de todos os débitos relativo aos 

mesmos;

8.8.14 Marcar e identificar os lotes, assim como realizar o registro fotográfico;

8.8.15 Disponibilizar catálogo do leilão e fazer divulgação do evento na imprensa regional, local e virtual á nível 

nacional.

8.8.16 Emitir as cartas de arrematação dos lotes em nome dos titulares dos lances vencedores;

8.8.17 Disponibilizar funcionário/representante oficial por no mínimo 07 (sete) dias após o leilão para, em conjunto 

com a Comissão de Leilão, realizar a entrega dos lotes para os arrematantes e demais providências que se fizerem 

necessárias; quando solicitado pela Comissão.
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8.8.18 Quanto ao lote contido por veículo (s), a Contratada deverá vistoriá-los (chassis, motor e outros) e diligenciar 

junto ao DETRAN-ES eventuais débitos, impedimentos judiciais e administrativos para serem divulgados aos 

arrematantes.

8.8.19 Exigir o cumprimento das obrigações dos arrematantes, conforme, termo de referência, edital e legislação 

vigente.

8.8.20 Emitir toda a documentação necessária e exigível tais como:

8.8.20.1 Notas de Arrematação dos bens em nome dos titulares dos lances vencedores;

8.8.20.1.1 Carta de Arrematação por inexistência de CRV;

8.8.20.1.2 DUA para o pagamento das arrematações;

8.8.20.1.3 DUA para recolhimento de ICMS quando devido.

8.8.20.1.4 Possuir sistema que emita no mínimo:

a. Nota de arrematação;

b. Autorização de retirada de bem;

c. Termo de Recebimento de bem;

d. Nota de arrematação por inexistência de CRV;

e. Comunicado de venda ao DETRAN-ES para os veículos arrematados, quando necessário.

8.8.21 Entregar a prestação de contas com:

8.8.21.1 Ata do Leilão;

8.8.21.2 Relatório pormenorizado do Leilão;

8.8.21.3 Notas de arrematações dos lotes;

8.8.21.4 Notas Fiscais dos lotes;

8.8.21.5 Autorização de retirada assinada pelo presidente da Comissão;

8.8.21.6 Termo de Recebimento do lote assinada pelo arrematante no ato da retirada;

8.8.21.7 Extrato DETRAN-ES comprovando a transferência dos veículos;

8.8.21.8 Extrato DETRAN-ES comprovando o registro do comunicado de venda para veículos arrematados, quando 

necessário.

8.8.21.9 Apresentar outros documentos quando solicitados pela Comissão.

8.8.22 A Contratada realizará o leilão em data acordada junto a Comissão, onde o Contratante se reserva o direito, a 

seu exclusivo critério, de determinar a data e horário da realização de cada leilão.

8.8.23 Conduzir o leilão com dinamismo, dentro dos princípios que regem a administração pública.

8.8.24 Responsabilizar-se pela observância de todas as disposições legais pertinentes à realização do leilão, pelo 

cumprimento das normas legais e administrativas, obrigando-se a reparar quaisquer dados decorrentes de erro, falha 

ou irregularidade, na realização do leilão.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842 Page 53 of 56



ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000074/2018         Data: 23/11/2018  14:00

Processo Nº 008903/2018

FL RUBRICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

8.9 O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalicio e 

posteriormente o recebimento total com o devido ateste de recebimento da nota fiscal.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO
9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e  65 da Lei 

nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 

10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de 

fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, 

fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, 

sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotação errôneo parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por 

cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por 

cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) 

meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis 

da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;
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10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será 

declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais 

sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA
As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou na 

impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, 

dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos 

constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de 

igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, _____ de _____________ de 2018.
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EDITAL
Pregão Presencial Nº 000074/2018         Data: 23/11/2018  14:00

Processo Nº 008903/2018

FL RUBRICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES

-----------------------------------------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DE ----------------

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - -----------------------------------------

2 - -----------------------------------------
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