
 
 

 
PROCESSO Nº 031/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 
Tipo de julgamento: Menor Preço (Percentual) 

   
*Contratação de Prestação de Serviços 
de Leiloeiro.* 

 

O PREFEITO DE VISTA ALEGRE DO PRATA, no uso de suas atribuições, torna público, para co-

nhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 14 de Maio de  2021, no Setor de Licitações e Compras da Pre-
feitura de Vista Alegre do Prata, localizada na  Rua Flores da Cunha, 102, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, 
com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a Contratação de Prestação de Serviços 
de Leiloeiro, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal 
nº 24/2021, de 17 de março de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

      1. DO OBJETO:  

1.1 – Constitui objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO COM 

REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL, PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO 
DE LEILÕES PRESENCIAIS E ELETÔNICOS DE BENS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 

1.2-  Os serviços deverão ser realizados sem custas para a Contratada, sendo considerado vencedor do certame 
aquele que oferecer o menor percentual a ser cobrado do arrematante. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da licitação pessoas físicas  e ou jurídicas do ramo de atividades compatível e pertinente ao 
objeto do presente edital e que preencherem todos os requisitos e condições exigidos. 

2.2. Será vedada a participação de pessoas físicas e ou jurídicas que: 

2.2.1. Estiverem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial; 
2.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público; 

2.2.3. Estejam suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com a Administração; 
2.2.4. Direta ou indiretamente mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente de qualquer órgão 

ou entidade vinculada ao Município de Vista Alegre do Prata, ou da qual tal servidor ou dirigente seja sócio, diretor, gerente 
ou responsável técnico; 
2.3. A participação importa a total e irrestrita submissão das proponentes às condições deste  edital e às exigências 
da legislação específica pertinente. 

2.4. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para licitantes distintos. 

2.5. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, de licitantes reunidos em consórcio. 

 
2.6. ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua pro-
posta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, identificados, respectivamente, como de n° 1 
e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA         AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA 
EDITAL DE PREGÃO Nº 024/2021                                EDITAL DE PREGÃO Nº 024/2021 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA                                   ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO                             PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. A identificação dos representantes será realizada através da apresentação de documento de  identidade e o credenci-

amento será feito mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Em se tratando de responsável legal: 

a.1 cópia de cédula de identidade do licitante, ou de documento equivalente; 

a.2 cópia de comprovante de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

a.3 comprovante de matrícula do licitante como leiloeiro oficial na Junta Comercial do Estado do Rio 

Grande do Sul (JUCERGS); 

b) Em se tratando de representante constituído: 

b.1 Instrumento público ou particular de procuração com firma do outorgante reconhecida, com indicação 
dos necessários poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos inerentes ao certame, além do ato de 
investidura do outorgante como representante legal da empresa, ou carta de credenciamento. 



 
 

3.2 Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à licitante fazer-se 
representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. Caso não haja representante legal credenciado, a empresa 
não será desclassificada, fica, porém, impedida de participar dos lances nas condições previstas neste edital. 
3.3 A documentação referente aos itens relacionados acima deverá ser apresentada do lado fora dos envelopes no ato de 
protocolo dos mesmos. 
3.4 – Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
3.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de de-

zembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momen-
to do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 

 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes 

à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA  e 02 - DOCUMENTA-
ÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma 

licitante retardatária. 
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas na forma disposta nos itens 3 ao 3.6.1 desse edital e em se-

guida ocorrerá a abertura e apreciação das propostas. 
 

5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade mínima é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada 

em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empre-
sa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a)   identificação da licitante (Nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail); 

b) descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as descrições constantes no edital; 

c) valor percentual, a ser cobrado dos arrematantes vencedores; 

d) declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos operacionais de 
atividade, incluindo despesas de frete, seguro, combustível, custos que abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de matéria e de pessoal e qualquer outra despesa não 
especificada neste edital. 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das 

ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma 
dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das me-

lhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos em suas propostas escritas. 
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, in-

dividualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora 
da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de 

oferta dos lances. 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem 

prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova proposta. 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constan-

tes no item 12 deste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da 

etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apre-
sentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 

unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu 

desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verifi-

cará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, 
decidindo motivadamente a respeito. 



 
 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante 

que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste 
edital e seja compatível com o preço de mercado.  
6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

    a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
    b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
    c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5; 
    d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

                                Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Comple-

mentar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.6, deste edital. 
6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 

empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de me-
nor valor. 
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será convocada 

para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, si-
tuação em que será declarada vencedora do certame. 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresen-

tar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, em-
presas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 deste 

edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial ti-

ver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das lici-

tantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação 
exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do 

objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, 

devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7. DA HABILITAÇÃO:  
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes docu-
mentos autenticados. Ficam livres da autenticação os documentos emitidos via internet.  

 
7.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Em se tratando de responsável legal: 
a.1 cópia de cédula de identidade do licitante, ou de documento equivalente; 
a.2 cópia de comprovante de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
a.3 comprovante de matrícula do licitante como leiloeiro oficial na Junta Comercial do Estado do Rio 

Grande do Sul (JUCERGS); 
 
b) Em se tratando de representante constituído: 

b . 1 Instrumento público ou particular de procuração com firma do outorgante reconhecida, com indicação 
dos necessários poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos inerentes ao certame, além do ato de 
investidura do outorgante como representante legal da empresa, ou carta de credenciamento. 
Obs¹.: Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos  neste item 
quando, a licitante que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 deste edi-

tal. 
 

7.1.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) comprovante de situação cadastral do CPF do licitante junto à Receita Federal; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela  Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão 
Conjunta Negativa)  



 
 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;  
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante. 

 

7.1.3 REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,mediante a apresentação 
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943; 

 
7.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento. 
 
7.2. - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutiliza-
ção do envelope. 
 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedo-

ra, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subse-

qüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às 

licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação ex-
pressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1.  A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento 

das propostas, nos termos do Artigo 10 do Decreto Municipal nº 033/2018 e art. 41 da lei 8666/93. 
9.2.  Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 

03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
9.3.  Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais 

licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, 
após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
9.4.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a deci-
são ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 
que houver dado causa à demora. 
9.5. Somente serão conhecidos as Impugnações e Recursos interpostos tempestivamente e protocolados no Setor de 
Licitações no Endereço: Rua: Flores da Cunha, nº 102 – Centro – Vista Alegre do Prata – RS . Horário – 07h30 às 11h30 
e das 13h20 às 17h20 – Segunda a Sexta Feira. 

 
10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 
10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a vencedora para assinar 

o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido 

de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
10.3 - O Contrato a ser assinado com a empresa vencedora terá validade de um ano, contado da data de sua assinatura, po-

dendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. 
 
11. DO PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento será efetuado  em até 10 (dez) dias do mês subsequente, mediante a apresentação da Nota Fiscal dos 

serviços. 
11.2.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índi-
ce que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

11.3  As despesas correrão por conta da dotação orçamentária (358) 03.01.3.33.90.39.05 – Serviços Tecnicos Profissionais – 

Secretaria Municipal da Administração. 
 

 
12. DAS PENALIDADES: 
12.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, con-

forme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 



 
 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertên-

cia. 
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução 
contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa 

de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa 
de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a sus-
pensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atuali-
zado do contrato. 
12.2  - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
12.3  - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão 

ser solicitadas por escrito, ao Município de Vista Alegre do Prata, setor de licitações, sito na Rua Flores da Cunha, nº 102, ou  
pelo telefone (54) 3478-1200  no horário compreendido entre as 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, preferencialmente, 
com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
13.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição 

de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 
13.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data 

marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 
subseqüente ao ora fixado. 
13.4 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qual-

quer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos 
de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 
13.5 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 
13.6  - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo pregoeiro. 
13.7 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despa-

cho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 
13.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela de-

corrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  
                        Vista Alegre do Prata, 28 de abri l de 2021. 
 
 
 
  
                                                  Adair Zecca 

                                                                                   Prefeito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº                                                                                   PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, o Município de Vista Alegre do Prata, entidade de 

direito público, CNPJ nº 91.566.877/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Adair Zecca, brasileiro,  residente e do-
miciliado neste Município, daqui por diante denominado de CONTRATANTE e do outro lado.............................., estabeleci-

da da Rua .................................... na cidade ................................., CNPJ Nº..........................., neste ato representada pelo 
(a) Sr.(a) daqui por diante denominada de CONTRATADA, ajustam o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas 

adiante estipuladas, em obediência às determinações da Lei nº 8666/93 e alterações.  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O objeto do contrato acima é para contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LEILOEIRO COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL, PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO 
E CONDUÇÃO DE LEILÕES PRESENCIAIS E ELETÔNICOS DE BENS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

2.1. O valor da comissão repassada pelos Arrematantes-Compradores ao Contratado será o percentual de         % (
 ), conforme as condições estabelecidas no edital. 
2.2 O Contratante não responderá, nem mesmo solidariamente, pela solvência e adimplência dos Arrematantes-
Compradores. 

2.3. Em hipótese alguma será o Contratante responsável pela cobrança da comissão devida pelos Arrematantes-
Compradores. 

2.4. O Contratante não pagará ao Contratado nenhuma importância, de qualquer título que seja. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 

3.1. Pela execução dos serviços descritos no objeto desta licitação, o leiloeiro vencedor receberá como pagamento o 
valor correspondente a um percentual calculado sobre o valor dos bens arrematados, conforme o percentual indicado em 
sua proposta, o qual será pago pelos respectivos arrematantes diretamente ao leiloeiro, sem qualquer interferência ou 
ônus para o Município. 
3.2. O pagamento do leiloeiro será realizado no ato da arrematação ou no prazo fixado no(s) edital (ais) do(s) leilão(ões) 
público(s). 
3.3. Do valor recebido pelo leiloeiro, ficará o mesmo responsável pelo recolhimento de todos os impostos e encargos 
obrigatórios por lei. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATADO 

4.1. O Contratado terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, depois da realização de cada Leilão, para apresentar à 
Comissão Municipal. 
4.2. No Relatório de Vendas deverão constar, no mínimo, descrição do bem, valor do arremate, CPF/CNPJ e nome 
completo do Arrematante-Comprador, quantidade de lotes arrematados e quantidade de lotes não arrematados. 
4.3. O Relatório de Prestação de Contas do Leilão somente será aprovado pelo Fiscal do Contrato se cumpridas, pelo 
Contratado, todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
4.4. O prazo para a efetuar o recolhimento das importâncias devidas ao Contratante é de 5 (cinco) dias úteis contados da 
aprovação do Relatório de Vendas dos bens. 

4.5. O recolhimento das importâncias devidas pelo Contratado deverá ser recolhida por meio pagamento ou 
transferência bancária, de acordo com as instruções que serão fornecidas pelo Contratante, a ser depositada nos 
Cofres Públicos Municipais. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DAS ATRIBUIÇÕES DO LEILOEIRO 

5.1. Preparar, organizar e conduzir todos os leilões que forem realizados pelo Município durante o prazo de vigência do con-
trato, sem custos para o Município. 

5.2 Definir, em conjunto com a Secretaria de Administração do Município de Vista Alegre do Prata (RS), os prazos, as 
datas e a metodologia de trabalho mais apropriada para a realização do leilão(ões), quando ocorrerem situações não 
contempladas neste Projeto Básico, no edital da licitação e na respectiva minuta de contrato. 
5.3 Conduzir as atividades necessárias à realização do(s) leilão(ões), assim como verificar e aprovar previamente o edital, 
as especificações de bens a leiloar, as cartas de adjudicação e os demais documentos e formulários que deverão ser 
empregados nos procedimentos de leilão(ões). 
5.4 Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares e outros recursos humanos cuja atuação seja necessária à boa 
condução dos procedimentos de leilão(ões), assim como elaborar, assinar e oferecer à Secretaria de Administração do 
Município de Vista Aelgre do Prata (RS), ao final do leilão, as atas, relatórios, demonstrativos e todos os demais papéis 
necessários à perfeita e regular conclusão do procedimento dos leilões que vier a presidir durante a vigência do contrato. 



 
 

5.5 Adotar todas as demais providências e suprir todos os custos necessários à regularidade e boa condução do(s) 
leilão(ões) que presidir. 
5.6 Responsabilizar-se por todos os custos referentes à ampla divulgação do(s) leilão(ões), a qual deverá ocorrer da 
seguinte forma: envio de e-mail para os potenciais clientes no sítio eletrônico do leiloeiro; divulgação na Internet através do 
site do leiloeiro com a descrição completa dos bens, fotos e condições gerais de venda e pagamento. 
5.7 Preparar e organizar a visitação dos bens com segurança necessária e equipe devidamente treinada para 
atendimento aos interessados. 
5.8 Apresentar à Secretaria de Administração de Vista Alegre do Prata (RS), em até 10 (dez) dias úteis depois da data de 
realização do(s) leilão(ões), as respectivas prestações de contas, sendo obrigatório que nas mesmas constem os seguintes 
documentos: ata de leilão, relatório geral de venda, cópia dos editais publicados, cópias das faturas de leilão e cópia dos 
comprovantes de pagamento dos bens, e das comissões recebidas pelo mesmo. 
5.9 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
tributários e comerciais, bem como por quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Projeto 
e que sejam referentes à execução dos serviços. 
5.10 Fazer constar e computar no percentual proposto todas as despesas indispensáveis à realização do serviço que 
constitui o objeto da contratação. 
5.11 Manter durante toda a execução do objeto da licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e de qualificação exigidas para participar do processo licitatório. 
5.12 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Vista Alegre do Prata, RS, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pela Secretaria de Administração. 
5.13 Executar todas as demais atividades correlatas ao exercício da função de leiloeiro oficial, sem custos adicionais 
para o Município. 
5.14 O LEILOEIRO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, 
encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas que se façam necessárias a execução dos 
serviços contratados. 

CLÁUSULA SEXTA: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Poderão participar deste Certame os leiloeiros, na condição de pessoas físicas, devidamente inscritos na Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, e que atenderem a todas as exigências do Edital e seus Anexos. 
6.2. Pela prestação de serviços, o LEILOEIRO receberá o percentual de .........(...........) sobre o valor de venda de 
cada bem móvel e  i m ó v e l  arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão, conforme paragrafo único do artigo 
24 do decreto federal 22.427/33. 
6.3. Não cabe ao Município de Vista Alegre do Prata - RS qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão devida 
pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO para recebê-la. 
6.4. O LEILOEIRO renuncia expressamente o Município de Vista Alegre do Prata – RS do pagamento da omissão 
prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1933, bem como todas as despesas com anúncios, 
catálogos, email, etc. recebendo somente a comissão de ................. (.................) sobre o valor da venda para bens móveis e 
imóveis, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão, conforme paragrafo único do artigo 24 do secreto 22.427/1933. , 

diretamente do arrematante. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da      CONTRATADA: 
I – Realizar com seus próprios meios, o objeto deste contrato, de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante. 
II – Atender com prontidão as reclamações por parte da Secretaria solicitante. 
III  – Manter todas as condições de habilitatórias. 
IV – Permitir a fiscalização do objeto. 
V – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no valor total atualizado do 
contrato no limite de até 25% (vinte e cinco por cento). 
7.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da    CONTRATANTE 

I – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

II – Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste 
Contrato; 
III – Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de 
sua responsabilidade; 

IV – Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

CLÁUSULA OITAVA: PENALIDADES 

8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, 
conforme a infração, resguardados os preceitos legais pertinentes e garantida a defesa prévia, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: advertência e de multa de 10% sobre o valor do 
estimado da contratação; 



 
 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e advertência; 
c) executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 
advertência e/ou multa de 0,5% sobre o valor total estimado da Autorização de Compra ou Ordem de Execução dos 
Serviços, a cada irregularidade praticada; 
d) entregar produtos sem condições de uso, de marca diferente daquela indicada na proposta apresentada, ou amostra 
aprovada, sempre que houver, ou em desacordo com as especificações solicitadas: multa de 0,5% sobre o valor estimado 
da Autorização de compra ou Ordem de Execução dos Serviços; 
e) executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias: multa diária de 0,5% sobre o valor total 
da Autorização de compra ou Ordem de Execução dos Serviços; 
f) executar o fornecimento com atraso injustificado, além do prazo do item anterior e até o limite de 30 (trinta) dias, após o 
qual será considerado como inexecução contratual: multa diária de 2% sobre o valor total da ordem de compra; 
g) inexecução parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 
03 anos e multa de 8% sobre o valor total da proposta vencedora; 
h) inexecução total do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 
anos e multa de 10% sobre o valor total da proposta vencedora; inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 10 % sobre o valor total da proposta 
vencedora; 
i) apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: declaração de inidoneidade 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa 
de 15% sobre o valor total da proposta vencedora, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo 
prazo que durar a suspensão. 
8.2. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da 
comunicação a ser enviada pelo CONTRATANTE. 
8.3. Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que a CONTRATADA fizer 

jus. 
8.4. Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa converter-se-á em dívida ativa não tributária, a ser 
cobrada na forma da lei. 
8.5. Por ocasião da aplicação das multas e outras sanções, serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a 
ampla defesa. 
8.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, não 
excluindo a possibilidade de aplicação de outras, previstas nos Decretos Municipais nº 2.955/2006 e nº 2.666/2003, na Lei 
Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02, e nas Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, incluindo a 
responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE. 
8.7. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão inscritas no seu respectivo Cadastro de Registro de Fornecedor. 
8.8. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA: DA HABILITAÇÃO 

A Contratada compromete-se a manter, durante toda a execução do Contrato, a compatibilidade com as obrigações assumi-
das. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento e fiscalização pela Secretaria Municipal de Administração, 
a quem competirá comunicar ao gestor as falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar a correção 
das mesmas. 

10.2. A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Administração. 

10.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
adjudicatória, sem qualquer ônus à Administração. 
10.4. Qualquer fiscalização exercida pela Administração, feita em seu exclusivo interesse, não implica em 
corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a adjudicatória de suas obrigações de fiscalização e perfeita 
execução do contrato. 
10.5. A Fiscalização da Administração, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos termos do contrato, 
especialmente no que se refere a qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir as cautelas necessárias à 
prevenção do erário. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, nos seguintes casos: 

11.1. Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a Contratada, nesta hipótese, o valor dos serviços que prestar, 
excluído o montante das multas a pagar. 
11.2. Pelo Contratante, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, sem que compelido a explicar os 
motivos determinantes e, também, sem que seja obrigado a responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o 
regulamente devido à Contratada excluído o montante das multas a pagar. 



 
 

11.3. Pelo Contratante, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direto à 
indenização de qualquer espécie, quando esta: 

11.3.1. não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

11.3.2. não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas; 

11.3.3. transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte. 

11.4. Ficam reconhecidos os direitos do Contratante, previsto nos artigos 77 a 79 da Lei que rege esta licitação em 
tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

O contrato entrara em vigor a partir de sua assinatura por 12(doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da Adminis-
tração, de acordo com o art. 57 da Lei 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

O presente contrato vincula-se ao Edital de Pregão Presencial n° 024/2021, à proposta da contratada, e reger-se-á pelas 

Leis Federais n.º 8.666/93, n.º 10.520/02 e Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Todas as comunicações relatadas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas se 
entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama, ou na sede dos contratantes. 
14.2. Aplicam-se no que couberem os artigos 77, 78, 87, 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, para todos os 
efeitos legais, sendo, nos casos omissos, na Lei Civil vigente. 
14.3 Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de licitação e seus anexos, acima in-
dicado, bem como a ata de julgamento correspondente, que explicitam as demais condições deste fornecimento, processa-
do na forma do inciso II de Art. 15 da Lei n.º 8.666/93, com as quais o fornecedor/contratado, abaixo assinado, se obriga, 
sob as penas da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 

É competente Foro da Comarca de Nova Prata/ RS para dirimir quaisquer litígios oriundos deste Contrato, por mais privile-
giado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que lido e 
achado conforme vai assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas. 
 
Vista Alegre do Prata, RS, 
 
 
 
                             Contrantante                      Contratada 
 
 
           
 
          Testemunhas: ________________________                        _______________________________  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


