
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL     N.º   065  /2016
PROCESSO     LICITATÓRIO     (PRC)      N.º 0345  /2016

PREÂMBULO

O Município de Pará de Minas - MG, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública, mediante o Pregoeiro Oficial designado
pela Portaria n.º 13.173 de 07 de março de 2016, Sr. Anderson José Guimarães Viana, torna público, para o conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO na modalidade PREGÃO, objetivando a prestação dos serviços
enunciados no Anexo I e Anexo VI deste edital.

O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 16 de junho  de 2016, na
Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.
A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 16 de junho de 2016, na Sala de Licitações, 4º andar do edifício-sede da
Prefeitura, quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos licitantes  e, após, serão recebidos os
envelopes de proposta e documentação, relativos à licitação.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente à  Lei Federal 8.666/93 com  suas
alterações  posteriores, bem como o Decreto Municipal n.º 3.578/2003 e demais normas e condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.

I   –   DO     OBJETO

1.1 –  O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO(A) OFICIAL PARA PREPERAR, ORGANIZAR, E
CONDUZIR  LEILÃO  PÚBLICO,  DESTINADO  À  ALIENAÇÃO  DOS  BENS  MÓVEIS  INSERVÍVEIS  DE  PROPRIEDADE  DO
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, conforme discriminado nos Anexos I e VI (Termo de Referência).

1.2 – Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação do objeto do certame, proposta comercial;
b) Anexo II – Minuta de Contrato de Prestação de Serviço;
c) Anexo III – Declarações conjuntas, sendo:

c.1) Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93;
c.2) Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos; 
c.3) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem
como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na execução do objeto licitado;

d) Anexo IV – Modelo de Procuração;
e) Anexo V –  Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelecidos no
instrumento convocatório;
g) Anexo VI – Termo de Referência.

1.3  –  A remuneração  pelos  serviços  prestados  pelo  Leiloeiro,  deverá  ser  paga  pelo  arrematante  do  bem,  no  percentual
estabelecido pelo parágrafo único do art. 24 do Decreto Federal n°. 21.981/32. Já a taxa de comissão destinada à cobertura de
despesas  administrativas  do  Leiloeiro  será  paga  pelo  Município  de  Pará  de  Minas  em percentual  correspondente  ao  lance
vencedor deste pregão.

II – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

2.1  – Até  2  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  recebimento  das  propostas,  qualquer  pessoa  poderá  solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório.

2.2 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão publicadas as alterações decorrentes e, caso necessário, designar-
se-á nova data para apresentação das propostas.

2.3 – As solicitações de esclarecimentos, providências e impugnações deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizadas na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na
Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.

III – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Somente poderão participar deste certame, Leiloeiros(as) Oficiais, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
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sede do licitante e que atenderem a todas as exigências previstas neste edital. 

3.2 – Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 2 (dois) envelopes devidamente
fechados, contendo no envelope n.º 1 sua proposta comercial, conforme solicitado na cláusula V deste edital, e no envelope n.º 2 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada na cláusula VII deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte
externa, além do nome do licitante, CPF, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

Envelope n.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Nome do Licitante:
C.P.F do Licitante

Endereço/Telefone:
Processo Licitatório (PRC) n.º 0345/16 

Pregão n.º 065/2016

Envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Nome do Licitante:
C.P.F do Licitante

Endereço/Telefone:
Processo Licitatório (PRC) n.º 0345/16 

Pregão n.º 065/2016 

3.3 – Estará impedida de participar deste processo licitatório a pessoa que:

a) Esteja com o direito de participar de licitações e contratações suspenso com a Administração Pública;
b) Tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;
c) Seja agente público integrante do órgão promotor e/ou do órgão solicitante da licitação.

3.4 – O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente publicadas da mesma forma que o original,
devendo os licitantes interessados acompanhar, via internet pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/, todo o trâmite licitatório
até a data de abertura do certame.

3.5 – A Sessão de Licitação será composta de 3 (três) fases preclusivas: 

a) Representação/Credenciamento; 
b) Julgamento das Propostas; e
c) Habilitação.

OBS.:     O     licitante     que     não     cumprir     com     as     exigências     de     cada     uma     das     fases     ficará     impedido     de     participar     da     fase
seguinte.

IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 – Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, no dia, hora e local referidos no preâmbulo
deste Edital, munidos de cópia da carteira de identidade ou outro documento equivalente e do documento de registro de “Leiloeiro
Oficial” expedido pela Junta Comercial do respectivo Estado.

4.2 – Estando presentes representantes dos licitantes, deverão estes estar devidamente documentados por instrumento público de
procuração ou instrumento particular de procuração com firma reconhecida e poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente conforme modelo constante do Anexo IV.

4.3 – O proponente deverá apresentar declaração dando ciência que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nos termos
do art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02, conforme modelo constante no Anexo V.

4.4 – Os documentos apresentados para credenciamento deverão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou
pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

4.5 – Os licitantes que não atenderem as condições previstas nesta cláusula não estarão credenciados para o presente certame.

V – DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N.º 1)

5.1 –  O envelope n.º 01 –  PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de
desclassificação do licitante, o seguinte:

a) Proposta feita na planilha, Anexo I deste edital, em via única, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, devidamente assinada pelo licitante;
b) Não serão aceitas propostas enviadas em papel timbrado do licitante ou outro que não seja a planilha (Anexo I) integrante do
presente edital;

b.1) Não serão aceitas alterações na planilha, devendo-se manter a integridade das informações do objeto licitado;
c) A TAXA DE COMISSÃO A SER PAGA PELO COMITENTE no percentual máximo de 5% (cinco por cento), a incidir sobre o valor
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final de cada arrematação;
e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

5.2 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo
envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.3 – No percentual da taxa de comissão, o proponente deverá considerar todas as despesas incidentes sobre o objeto
licitado, referentes a encargos sociais, tributos em geral, mão de obra, materiais, equipamentos, eventuais encargos de
natureza trabalhista, previdenciária, transporte (FRETE), ICMS, ISS, tributos em geral, entre outros encargos diretos ou
indiretos, não especificados e tudo mais necessário a completa execução da sessão pública de leilão, considerando-se
estes como inclusos nos valores ofertados quando não mencionados. 

5.4 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já
incluída nos preços, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

5.5 – Os licitantes deverão considerar que o percentual a ser repassado para o leiloeiro vencedor é de inteira responsabilidade do
arrematante comprador, sendo pago diretamente ao leiloeiro sem qualquer interferência ou ônus para o Município de Pará de
Minas.  Portanto,  o  percentual  que  será  considerado  na  proposta  de  preços  será  aquele  correspondente  a  Taxa  de
Comissão devida pelo COMITENTE.

VI – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 – A abertura dos envelopes obedecerá o rito ordinário previsto na Lei Federal n.º 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n.º
8.666/93, e suas alterações, bem ainda o Decreto Municipal n.º 3.578/03, e demais normas e condições estabelecidas neste edital.

6.2 – Será considerada vencedora a proposta que apresentar a MENOR TAXA DE COMISSÃO para o Leiloeiro. Levando-se em
consideração objetivamente o atendimento de todas as especificações deste edital.

6.2.1 – O leiloeiro deverá propor uma taxa de comissão, a ser paga pelo Município de Pará de Minas, de no máximo 5% (cinco por
cento), conforme artigo 24 do Decreto 21.981 de 19.10.32;

6.2.2 – Será admitida taxa zero para comissão do leiloeiro. 

6.3 – Não serão aceitas reivindicações pleiteando adicional de preço por falta ou omissão que porventura vierem a ser verificado
nas propostas, ou pedido de desconsideração das mesmas, por razões semelhantes.

6.4  – O Pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade,  quanto a  taxa  de comissão apresentada  pelo  primeiro  classificado,  conforme
definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

6.5 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com
base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão.

6.6 –  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o
objeto pelo Pregoeiro.

6.7 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta licitação.

6.8  –  Se  duas  ou  mais  propostas,  em  absoluta  igualdade  de  condições,  ficarem  empatadas,  a  classificação  far-se-á,
obrigatoriamente, por sorteio em ato público, na própria sessão, conforme disposto Lei 8.666/93.

6.9 – 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 poderão constar ainda as assinaturas dos
membros da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6.10  – Verificando-se,  no  curso  da  análise,  o  descumprimento  de  requisitos  estabelecidos  neste  edital,  a  proposta  será
desclassificada.

6.11 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

6.12 – A desistência pelo licitante de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão daquele da
etapa de lances verbais e na manutenção do último lance apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.
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VII – DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE N.º 2)

7.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, conforme ANEXO
III;
b) Declaração constante do ANEXO III, devidamente assinada, atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital
e seus anexos;
c)  Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como
quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado, conforme ANEXO III;
d) Cédula de identidade;
e) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
f) Certidão de Regularidade Quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
g) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, se for o caso, onde o licitante tiver sede;
h) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
verificada  a existência  de  débitos  garantidos  por  penhora  suficiente  ou  com exigibilidade  suspensa,  será  expedida  Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) (redação dada pela Lei Federal nº 12.440/2011);
j) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou INSS.

7.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

7.2.1 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas pelo Pregoeiro
e pelos membros da equipe de apoio.

7.3 – Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua emissão, exceto para os constantes das alíneas “d”, “e” e “j” do item 7.1.

7.4 –  Havendo  erro material no conteúdo das declarações constantes do modelo do Anexo III, o licitante ou seu representante
legal, desde que presente no ato de habilitação, poderá rerratificar o teor e a veracidade das informações inseridas nas referidas
declarações apresentadas.

VIII – DOS RECURSOS

8.1 –  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe
será dado o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

8.2 –  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

8.3 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista  franqueada aos interessados  na Diretoria de Compras e Contratos da
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro, Pará de Minas-MG.

8.6 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados pelo licitante ou representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizados na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na
Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.

IX – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente
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homologar o procedimento licitatório.

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

X – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

10.1 – Findo o procedimento licitatório, o licitante vencedor e o Município de Pará de Minas celebrarão contrato de prestação de
serviços, nos moldes da minuta constante do Anexo II deste edital, quando assim a lei o exigir.

10.2 – Não assinando o licitante vencedor a nota de empenho ou o contrato no prazo de 10 (dez) dias,  após regularmente
convocado, reservar-se-á ao Município de Pará de Minas o direito de convocar os licitantes remanescentes, aplicando-se o
disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 10.520/02.

10.3 – Até a assinatura do contrato, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se o Município de Pará de Minas
tomar conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

10.4 – Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fato referido no item anterior, o Município de Pará de
Minas poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, de acordo com as disposições da Lei
Federal n.º 10.520/2002.

10.5 – O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º
8.666/93.

10.6 – A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a
incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e
com o consentimento prévio e por escrito do Município de Pará de Minas e desde que não afete a boa execução do contrato.

XI – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidores lotados na Secretaria Municipal de Gestão Pública, Gerência de
Patrimônio, exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja
cópia será encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, o que em nada
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do licitante no que concerne à execução do objeto do contrato.

XII – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

12.1 – Os serviços deverão ser executados pelo licitante vencedor após a assinatura do instrumento contratual e recebimento da
Ordem de Serviço, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo VI).

12.1.1 – O prazo de vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Serviço.

12.1.2 – A data do Leilão será definida pela Administração Municipal em comum acordo com o Leiloeiro vencedor da presente
Licitação, no momento de assinatura do contrato, no qual deverá ocorrer dentro do prazo de 90 (noventa) dias, após a data de
recebimento da Ordem de Serviço.

12.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57
da Lei Federal de Licitações.

12.3 – O Município de Pará de Minas-MG reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto neste
instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

XIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 – O pagamento dos honorários do Leiloeiro se dará na forma prevista no parágrafo único do art. 24 do Decreto nº. 21.981/32,
ou seja, em percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor de cada bem arrematado, e será efetuado diretamente pelo
arrematante de cada bem, sem qualquer interferência ou ônus para o Município de Pará de Minas.

13.2 – O pagamento da taxa de comissão do Leiloeiro – destinada ao cumprimento das despesas administrativas do Leilão – será
realizado em exato percentual indicado pelo lance vencedor deste Pregão e incidirá sobre o valor de cada bem arrematado no
Leilão em até 30 (trinta) dias após a confirmação do pagamento pelo arrematante correspondente ao valor do bem, devendo o
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LEILOEIRO informar na nota fiscal/fatura os dados relativos ao nome e número do banco, agência e número da conta corrente
para depósito.

13.2.1 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor deverá fazer constar na nota fiscal
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

13.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo Leiloiero diretamente aos servidores lotados na Secretaria Municipal
de Gestão Pública, após a confirmação do pagamento pelo arrematante. 

13.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao Leiloiero
vencedor pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, e o pagamento ficará pendente até que aquele providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

13.5 – Em hipótese alguma haverá pagamento da taxa de comissão sem que ocorra o efetivo arremate de algum bem, pois a taxa
de comissão só será paga na medida da confirmação do pagamento de cada bem arrematado.

13.6 – O Município de Pará de Minas poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou
indenizações devidas pelo LEILOEIRO, assegurando o contraditório e a ampla defesa.  

13.7 – Manter-se-à inalterado o preço (percentual) indicado pelo lance vencedor deste pregão, assim como todas as condições do
serviço ofertadas na proposta, durante todo o período da vigência contratual. 

XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

02.03.04.122.0001.2.014.339036-0058

XV – DAS SANÇÕES

15.1 –  Na hipótese de recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços objeto desta licitação, dentro do prazo de
validade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se o licitante vencedor as seguintes penalidades:

a) Perda do direito à contratação;
b) Suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos. 

15.2  – O  inadimplemento  total  ou  parcial  das  obrigações  contratuais  assumidas  dará  ao  MUNÍCIPIO  o  direto  de  rescindir
unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no presente edital e na Lei de Licitações.

15.3  – Advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
Administração Municipal.

15.4 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93,
inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

XVI – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

16.1 – Dos direitos e das obrigações do MUNICÍPIO:

16.1.1 – O Município obriga-se a efetuar o pagamento de acordo com o disposto no item 13.1 e após a apresentação da nota fiscal
por parte do licitante vencedor, aceitação e atesto do responsável pela fiscalização dos serviços e desde que cumpridas as demais
exigências e formalidades previstas em lei e neste edital.

16.1.2 – O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com o edital e com os
instrumentos que o integram, podendo rescindir o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

16.1.3 – O Município obriga-se a comunicar ao licitante vencedor, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do objeto, fixando prazo para sua correção.

16.2 – Dos direitos e das obrigações do LICITANTE VENCEDOR:

Pregão n.º 065/2016  Fl. 6 de 21



16.2.1 – O licitante vencedor obriga-se a executar, integralmente, o objeto em conformidade com as regras estipuladas neste
instrumento e seus anexos.

16.2.2 –  O licitante vencedor é obrigado a substituir, de imediato e as suas expensas, serviços e equipamentos em que se
verificarem irregularidades.

16.2.3 – O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.2.4 – O licitante vencedor fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento da execução do objeto,
inclusive encargos trabalhistas previdenciárias, fiscais e comerciais.

16.2.5 – O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

16.2.6 – O licitante vencedor obriga-se a emitir notas fiscais com estrita observância das disposições legais e fiscais.

XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O Município de Pará de Minas poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência
desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que
motivado o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

a) venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

17.2 – O Município de Pará de Minas poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro e até a entrega da nota de empenho ou
assinatura do instrumento contratual, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o
direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato
ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante.

17.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.4 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal 8.666/93.

17.5 – A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem
como a integral  e  incondicional  aceitação de todos os termos e condições deste  edital  sendo responsável  pela  fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de Pará de Minas comunicará
os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

17.7 – 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 deva constar
no ato da sessão pública.

17.8 – As questões decorrentes da execução deste edital que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas
e julgadas no foro da Comarca de Pará de Minas – MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.9 – Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Diretoria de Compras e Contratos, situado na Praça Afonso Pena, n.º
30, Centro, na cidade de Pará de Minas – MG e pelo site: http://parademinas.mg.gov.br/.

17.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital deverá ser
encaminhado por escrito ao Pregoeiro, através da Diretoria de Compras e Contratos, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas.
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17.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

17.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93.

Pará de Minas, 30 de maio de 2016.

Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial

Luciana de Freitas Lemos 
Secretária Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO III

PREGÃO N.º 065/2016 – PRC 0345/2016
 

Sr(a). ___________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º _____________________ e do CPF
n.º ______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

a) De acordo com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, não emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;

        (  ) Ressalva:     emprega     menor,   à   partir     de   14 (  quatorze)     anos,     na     condição     de     aprendiz.

b) Recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem pleno conhecimento de todos os seus termos,
condições e exigências, aceitando-as em sua integralidade; 

c) Estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como, quaisquer outras despesas
diretas e indiretas incidentes sobre a execução do objeto licitado.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(assinatura)
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ANEXO IV

PREGÃO N.º 065/2016
PROCESSO LICITATÓRIO (PRC) N.º 0345/2016

PROCURAÇÃO

Por  este  instrumento,  o  Sr(a).  __________________________________________,  residente  na
______________________________________, bairro _____________________, na cidade de ____________________, portador
(a) do documento de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º _________________________, outorga poderes a
__________________________________, portador(a) do documento de Identidade n.º _______________________, e CPF n.º
____________________, para representá-lo(a) no Pregão Presencial em epígrafe do Município de Pará de Minas, podendo o
mandatário praticar todos os atos relativos ao certame em nome do mandante, notadamente: formular ofertas, inclusive lances
verbais, assinar os documentos da licitação, negociar preços, interpor recursos e impugnações, ou renunciar ao direito
de propô-los.

________________________, _____ de ____ /_________.
     (Local)                                                                 (data)

_________________________________________
(assinatura, nome e CPF do mandante) 

Obs.: A firma do mandante deve ser reconhecida em cartório.
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ANEXO V

PREGÃO N.º 065/2016 – PRC 0345/2016

Sr. (a) ______________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do
CPF n.º __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no instrumento convocatório, em atendimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

__________________________, _____/_______________/______. 
     (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(assinatura)
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ANEXO VI

PREGÃO N.º 065/2016 – PRC 0345/16
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MINUTA DE CONTRATO N.º .../2016 
PREGÃO N.º 065/2016

PROCESSO (PRC) N.º 345/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, bairro
Centro,  na  cidade  de  Pará  de  Minas  (MG),  inscrito  no  CNPJ  sob  n.º  18.313.817/0001-85,  neste  ato  representado  pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20.
 
CONTRATADO: ...., com reside na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., portador do CPF nº ........., Cédula
de Identidade nº ...... .

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pe la Lei Federal n.º
10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO(A) OFICIAL PARA PREPERAR, ORGANIZAR, E CONDUZIR
LEILÃO PÚBLICO, DESTINADO À ALIENAÇÃO DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE
PARÁ DE MINAS, conforme descrição constante no Termo de Referência (Anexo VI) do Edital e Anexo I deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA COMISSÃO

Fica estimada a TAXA DE COMISSÃO A SER PAGA PELO COMITENTE no percentual máximo de 5% (cinco por cento), a incidir
sobre o valor final de cada arrematação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 –  O pagamento dos honorários do  CONTRATADO se dará na forma prevista no parágrafo único do art. 24 do Decreto nº.
21.981/32, ou seja, em percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor de cada bem arrematado, e será efetuado
diretamente pelo arrematante de cada bem, sem qualquer interferência ou ônus para o Município de Pará de Minas.

3.2 – O pagamento da taxa de comissão do CONTRATADO – destinada ao cumprimento das despesas administrativas do Leilão –
será realizado em exato percentual de …...... (…...... por cento) sobre o valor de cada bem arrematado no Leilão em até 30 (trinta)
dias após a confirmação do pagamento pelo arrematante correspondente ao valor do bem, devendo o CONTRATADO informar na
nota fiscal/fatura os dados relativos ao nome e número do banco, agência e número da conta corrente para depósito.

3.2.1 – A soma dos percentuais abordados nos subitens acima estabelecem o valor da remuneração do CONTRATADO.

3.2.2 – Não será permitido cobrar qualquer taxa ou valor a mais ao arrematante exceto os 5% (cinco por cento) do valor da
arrematação de cada bem, a título de remuneração obrigatória. 

3.2.3  –  Para  a  execução  do  pagamento  de  que trata  o  item anterior  o  CONTRATADO deverá  fazer  constar  na nota  fiscal
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

3.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo CONTRATADO diretamente aos servidores lotados na Secretaria
Municipal de Gestão Pública, após a confirmação do pagamento pelo arrematante. 

3.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao CONTRATADO
pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, e o pagamento ficará pendente até que aquele providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.5 – Em hipótese alguma haverá pagamento da taxa de comissão por parte do Município de Pará de Minas sem que ocorra o
efetivo arremate de algum bem, pois a taxa de comissão só será paga na medida da confirmação do pagamento de cada bem
arrematado.

3.6 – O Município de Pará de Minas poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou
indenizações devidas pelo CONTRATADO, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – Manter-se-à inalterado o preço (percentual) indicado pelo lance vencedor deste pregão, assim como todas as condições do

Pregão n.º 065/2016  Fl. 17 de 21



serviço ofertadas na proposta, durante todo o período da vigência contratual. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.03.04.122.0001.2.014.339036-0058

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na(s) Secretaria Municipal de Gestão Pública, Gerência de
Patrimônio,  exercerá  a  fiscalização  do  presente  contrato,  e  registrará  todas  as  ocorrências  e  as  deficiências  verificadas  em
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(à) CONTRATADO(A), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva do CONTRATADO, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS SERVIÇOS

7.1 – Os serviços deverão ser executados pelo CONTRATADO após a assinatura deste instrumento e do recebimento da Ordem
de Serviço, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo VI) do Edital.

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57
da Lei Federal de Licitações. 

7.1.2 – O prazo de vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Serviço.

7.1.3  – A data  do Leilão  será  definida pela  Administração Municipal  em comum acordo com o  CONTRATADO  da presente
Licitação, no momento de assinatura do contrato, no qual deverá ocorrer dentro do prazo de 90 (noventa) dias, após a data de
recebimento da Ordem de Serviço.

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o serviço entregue em desacordo
com o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3 – O CONTRATADO é obrigado a substituir, de imediato e as suas expensas, os serviços em que se verificarem irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do presente instrumento
após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pela conferência do serviço e emissão de nota fiscal por parte do
CONTRATADO e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2  –  O  CONTRATADO obriga-se  a  cumprir  o  objeto  do  presente  ao  CONTRATANTE,  de  acordo  com o  estipulado  neste
instrumento e no Anexo VI (Termo de Referência) do Edital.

8.3 – O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4 – O CONTRATADO fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do presente contrato, inclusive
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

8.5 – O CONTRATADO obriga-se a cumprir com o estipulado no item 5 do Termo de Referência (Anexo VI do Edital).

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei Federal n.º
8.666/93.

9.2 – O CONTRATADO, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato.

9.3 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal
de Licitações.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 – Na hipótese de recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços objeto desta licitação, dentro do prazo de
validade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se o CONTRATADO as seguintes penalidades:

a) Perda do direito à contratação;
b) Suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos. 

10.2  – O  inadimplemento  total  ou  parcial  das  obrigações  contratuais  assumidas  dará  ao  MUNÍCIPIO o  direto  de  rescindir
unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no presente edital e na Lei de Licitações.

10.3  – Advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
Administração Municipal.

10.4 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93,
inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

10.5 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao(à) CONTRATADO(A) o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser
emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,
com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e  assegurado ao(à)  CONTRATADO(A) o
contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1 – O CONTRATADO obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital do Pregão n.º 065/2016, passando
este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SIGILO

13.1 – O CONTRATADO assume inteira responsabilidade por si e seus prepostos pela absoluta confidencialidade dos dados que
lhe serão repassados pelo Município de Pará de Minas e pelo decorrente sigilo profissional, assim como pelas diligências no
trabalho a seu cargo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal n.º 3.578/03, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais,  com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.
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Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2016.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________

2) __________________________
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                                                                        ANEXO I

                MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO:  PRC 0345/16                                        
LICITAÇÃO: PRG 065/16              
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO DISCRIMINACAO                                                   (**)PERCENTUAL DE COMISSÃO A SER PAGA PELO COMITENTE (%)     
================================================================================================================================================================

 
   1     1,0000 SERVICOS   9884    CONTRATACAO DE PROFISSIONAL                                                                                                  
                                   CONTRATACAO DE LEILOEIRO OFICIAL REGISTRADO NA                                                                               
                                   JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA                                                                               
                                   REALIZAR VENDA DE MOVEIS INSERVIVEIS NA MODALIDADE                                                                            
                                   LEILAO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.                           ___________________                     

(**) De acordo com o Decreto Federal 21.981/32

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dia(s)

__________________________________________________________
Responsável pela Firma Proponente
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