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AVISO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 - PWIRA

O Município de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, mediante solicitação da Secretaria
Municipal de Administração de Obras por intermédio da Pregoeira, torna público que fará

realizar PREGÃO em sua forma presencial, cujo Edital assim se resume:
OBJETO: Contratação de leiloeiro oficial para a realização de leilão de bens moveis de
propriedade do Município de Ribeira do Amparo, observadas as especificações e condições
constantes

U

o

anexo

l Termo

de

Referência,

que

é

parte

Integrante

do

Edital,

Independentemente de quaisquer reproduções.
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: Serão recebidas no dia 10 de setembro de 2019 às
09H:00MIN, no endereço situado à Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP:
48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.
EDITAL: O edital e demais atos pertencentes ao certame poderá ser obtido através do

Diário Oficial do Município https://diariodomunicipio.com.br ou pessoalmente junto a
Comissão de Pregão setor de licitações no endereço da Prefeitura.
Ribeira do Amparo/BA, 26 de agosto de 2019.

Lainne Horanna Santana Santos

O

PREGOEIRA

Praça Irmã Mônica Maria Van Glooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

,
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O município de ribeira do amparo, Estado da Bahia, por sua Pregoeira, Laínne
Horanna Santana Santos, nomeada mediante portaria n° 002/2019, em conformidade com a
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 027, de 13 de janeiro de 2017,

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar n° 123, de 14 de janeiro de 2006
com alterações posteriores torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar no dia 10/09/2019, às 09H0Ümin, no setor de licitações localizado na Praça Irmã
Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo,

Estado da Bahia, licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma presencial, tipo MENOR
OFERTA, objetivando a Contratação de leiloeiro oficial para a realização de leilão de bens

moveis de propriedade do Município de Ribeira do Amparo, observadas as especificações e
condições constantes o anexo I Termo de Referência, que fará parte Integrante do Edital,

o

Independentemente de quaisquer reproduções devendo as propostas de preços e a
documentação serem entregues na data, local e horário acima determinado, mediante as
seguintes condições.
1. DA ABERTURA

1.1. A Pregoeira receberá e abrirá as propostas de preços e documentos de habilitação em
sessão pública a ser realizado no setor de licitações, situado à Praça Irmã Mônica Maria Van
Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o
primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem como objeto selecionar propostas para Contratação de leiloeiro
oficial para a realização de leilão de bens moveis de propriedade do Município de Ribeira do

^

Amparo, observadas as especificações e condições constantes o anexo I Termo de

w

Referência, que fará parte Integrante do
reproduções.

Edital,

Independentemente de quaisquer

2.2. O percentual estimado de comissão a ser aplicado sobre o valor de arremâtação dos
bens leiloados é de no máximo de 10% (dez por cento), conforme pesquisa constante no
processo administrativo que o originou,

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. O processo de contratação de leiloeiro, dispensará o comprometimento de recursos
orçamentários por não traduzir em despesa para o município.
3.2. LEILOEIRO CONTRATADO será remunerada pela CONTRATANTE, conforme "caput"
do artigo 24 do Decreto n° 21.981/32, em valor correspondente ao percentual pactuado por
meio do presente pregão.
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3.3. As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta do
leiloeiros oficial contratado

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão leiloeiros devidamente matriculados pela Junta
Comercial do Estado da Bahia, e que atendam as demais exigências contidas neste edital e
seus anexos.

4.2. Não poderá participar deste Pregão, o Leiloeiro Público Oficial que:
4.2.1. Esteja suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a
Administração, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

O

4.2.2. Esteja declarado Inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação;

4.2.3. Esteja impedido de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7° da Lei n°
10.520/2002;

4.2.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem
assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.2.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem
assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.2.6. Esteja elencado no art. 9° da Lei n° 8.666/1993; ou
4.3. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão

O

deverão
trazer cópia da documentação exigida, acompanhada do original, para
autenticação, pela equipe de pregão, no momento da sessão ou fotocópia da mesma
autenticada por cartório, exceto aqueles documentos que previrem no seu corpo que só
terão validade se apresentados na via original, caso em que somente será aceito o
documento original.

4.3.1. Só serão aceitas cópias legíveis.

4.4. A participação na licitação Importa total e irrestrita submissão dos proponentes às
condições deste Edital;

5. DO CREDENCIAMENTO EREPRESENTAÇÃO
5.1. O representante da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à
pregoeira, no local, data e hora indicados nas disposições preliminares deste edital,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, com
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poderes para representar o licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
5.2. O CREDENCIAMENTO far-se-á dá seguinte forma:
5.2.1. Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado da
Bahia.

5.2.2. No caso de procuração por instrumento particular deve ser com firma recon[;iecida
por autenticidade, com poderes para-formular ofertas e lances de preços, oferecerem
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente,

conforme modelo de credenciamento - ANEXO, como também deverá ser juntado à cópia
de contrato social, documento com foto do outorgado.

^

5.2.3. No caso de procuração pública, deverão estar expressos os poderes para formular
ofertas e lances de preços, oferecerem recursos e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame em nome do proponente, acompanhado de documento com foto do outorgante e
outorgado.

5.3. A ausência de representação ou incorreção de qualquer dos documentos referidos no
"caput" não inabilitará a licitante, mas obstará o seu representante de se manifestar e
responder pela mesma no transcurso do certame.

5.4. Após o credenciamento, os licitantes entregarão a pregoeira a Declaração (ANEXO III),
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste
Edital, conforme estabelecem o Inciso VII, Artigo 4°, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002
e o Decreto Municipal n° 027, de 13 de janeiro de 2017, exceto quanto à regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte.
5.5. A declaração acima deverá ser entregue no ato da sessão de abertura da licitação e

U

elaborada em papel timbrado da licitante, devidamente assinada, sendo apresentada
separadamente da documentação de credenciamento e fora dos envelopes de Proposta e
Habilitação.

5.5.1. Prova de inexistência de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade e impedimento de contratar com o Poder Público, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do licitante.
5.6. Após o credenciamento, não mais serão admitidos novos proponentes.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no
local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e
conter, em sua parte externa, os dizeres:
AO

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

•

^
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PRAÇA IRMÃ MÔNICÁ MARIA VAN CLOOSTER, N° 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA

EMPRESA LICITANTE;

DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS
ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 - PMRA.

6.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação;

6.2.3. Uma única proposta, com valores expressos em percentuais a serem aplicados sobre
o valor de arrematação dos bens que serão leiloados pela PMRA, conforme descrito no
Termo de Referência (anexo I). Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,

O

serão
considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso,
será considerado este último;
6.2.3.1. Serão consideradas apenas duas casas decimais após a vírgula, sem a realização
de arredondamentos.

6.2.3.2. O valor do percentual da taxa de comissão proposto não poderá ser superior a 10%
(dez por cento).
6.2.4. As especificações do objeto a ser fornecido e/ou do serviço a ser prestado de forma

clara, fazendo constar todas as características que permitam uma eficaz comparação às
especificações deste edital e de seus anexos;

6.2.5. Declaração de que efetuará a prestação de contas por meio de relatório, contendo:
demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de
arrematação com as Notas Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das

importâncias recebidas e o valor das comissões acertadas já descontadas as despesas

O

autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de realização do leilão;
6.2.6. Declaração de que, caso seja declarado vencedor do certame, cumprirá fielmente as
condições estabelecidas neste Termo de Referência, respeitando os prazos pactuados e
que terá condições técnicas e econômicas para o fiel cumprimento das obrigações
assumidas;

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e
exigências do presente edital e de seus anéxos e que apresentem omissões, irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.3. O percentual ofertado na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguro de transporte e entrega, treinamento, lucro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
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6.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do llcitante, das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
6.5. A pregoeira poderá considerar erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem o
Município e não Impliquem a nulidade do procedimento como sendo exigências meramente
formais e, consequentemente, classificará a empresa.
6.6. A pregoeira poderá, em decisão fundamentada, suspender a sessão pública para
eventuais análises que se fizerem necessárias

7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

^

7.1. A sessão, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e
os documentos que a Instruírem, será pública, dirigida pela Pregoeira e realizada de acordo

com as disposições contidas na legislação mencionada nas DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem
como em seus anexos, no local e horário já determinados.

7.2. No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, por meio de Instrumento
próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do art. 4°, inciso VI
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 027, de 13 de janeiro de
2017, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 5 deste Edital.

7.3. Após o credenciamento, não se permitirá no certame, sob qualquer argumento ou
pretexto, a admissão de licitantes retardatários, salvo como assistente ao ato público.
7.4. Em seguida, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita
a sua conferência e posterior rubrica.

7.5. Nesta sessão, a atuação da pregoeira e equipe de apoio poderá ficar restrita ao
credenciamento dos licitantes e análise das propostas, salvo interesse do pregoeiro em

O

prosseguir o certame para as demais fases.
7.6. Não havendo tempo suficiente para término da sessão, a mesma será suspensa e
continuará posteriormente com a convocação de todas as licitantes, sendo remarcada
preferencialmente para o próximo dià útil.
7.7. A interrupção será feita após comunicação às licitantes presentes.
7.8. Com a interrupção os envelopes não abertos ficarão retidos devidamente lacrados,
rubricados em poder da Pregoeira até a nova sessão para prosseguimento dos trabalhos.

8. DA ETAPA DE LANCES
8.1. Para fins de julgamento das propostas, a pregoeira e sua equipe de apoio levarão em
conta o critério de menor oferta, apurado por meio do menor percentual de comissão, a ser
paga pela PMRA, sobre o valor de arrematação dos bens a serem leiloados.
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8.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, a pregoeira fará o
cadastramento dos valores, desde que atendidos os requisitos exigidos no edital, os quais
serão ordenados, em ordem crescente de preços..
8.2.1. Abertos os envelopes da proposta de preços, o pregão presencial poderá ser
suspenso pelo tempo necessário para análise das especificações técnicas pela equipe de
apoio e comissão.

8.2.2. Serão desclassificadas as propostas. de preços que não atenderem rigorosamente às
exigências deste edital e seiis anexçs..,
8.2.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

o

8.2.4. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial,
a apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes.

8.3.1. É vedada a oferta de lances com vista ao empate.
8.4. A apresentação de propostas superiores a 10% (dez por cento) relativamente à de
menor percentual não serão desclassificadas por tal motivo, para ampliação da
competitividade do certame.
8.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

O

8.7.
Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.8.1. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital
e

s e u s anexos.

8.9. Ocorrendo empate, somente admitido caso dois ou mais licitante apresentem
propostas/lances com valores de percentual igual a 0,00% (zero por cento), será realizado,
na própria sessão pública, sorteio para definição da ordem de classificação das propostas.
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8.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do lícitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições de habilitação.
8.11. Na situação prevista no subitem 8.8, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor.
8.12. A empresa iicitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de até 48

(quarenta e oito horas) proposta de preços reformulada. Caso a empresa não apresente a
proposta reformulada no prazo estabelecido e as documentações solicitadas nos subitens
descritos, a empresa será punida com a desclassificação, c/c as penalidades previstas no
item 17 deste Edital.

^

8.13. Apregoeira, no julgamento das PROPOSTAS, poderá realizar diligências ou requisitar
informações, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre as PROPOSTAS, sem

implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documentos ou informação que deveria
constar originalmente na PROPOSTA. A não apresentação das informações solicitadas
implicará o julgamento no estado em que se encontram as PROPOSTAS, podendo resultar
em sua desclassificação.

8.14. A pregoeira poderá solicitar também paréceres de técnicos dos órgãos competentes
para orientar sua decisão.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. O envelope de habilitação e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados
no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e
conter, em sua parte externa, os dizeres:
AO
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

O

PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER, N® 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA

EMPRESA LÍCITANTE:

DOCUMENTAÇÃO: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 - PMRA.

9.2. A documentação relativa à habilitação consistirá na apresentação dos seguintes
documentos, seqüencialmente numerados, conforme exemplo a seguir: 1/20, 2/20, 3/20 e
assim sucessivamente:

9.2.1. A inexistência de numeração seqüencial na documentação, na forma do item anterior,
não será motivo para inabilitação.
9.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.3.1. Cédula de identidade do leiloeiro;
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9.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TF^BALHISTA

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF);
9.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou prova de inscrição no
cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante. pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação, com seus respectivos
prazos de validade em vigor.

o

9.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela RF e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União por elas
administrados, inclusive as contribuições previdenciárias dos empregados e empregadores,
às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas a terceiros.
(Redação da Portaria N° 1751, de 2 de outubro de 2014 da Secretaria da Receita Federal do
Brasil):

9.4.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual (Certidão negativa de Débitos
Estaduais), Municipal do domicílio ou sede da licitante e Trabalhista (Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas), com seu prazo de validade dentro do previsto por cada órgão
expedidor;

9.5. DA QUALIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
9.5.1. A comprovação de aptidão para execução de serviços com características técnicas
semelhantes às do objeto do presente edital será feita mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
9.5.2. Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado da
Bahia.

o

9.5.3. Declaração de que dispõe de qualificação técnica e de estrutura para elaboração dos
avisos de publicação do leilão, para elaboração do edital do leilão, para elaboração dos
catálogos, para distribuição do edital por mala direta aos interessados e arrematantes
cadastrados.

9.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
9.6.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
9.7. OUTROS ELEMENTOS

9.7.1. Declaração de que cumprem a exigência-disposta no inciso V, do art. 27 da Lei
8.666/93, conforme ANEXO V.

9.7.2. Declaração de termo de compromisso, conforme modelo de ANEXO VII.

9.7.3. Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a
administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO VIII.
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9.7.4. Apresentar Atestado de Vistoria, a serem fornecido pela Secretaria Municipal de
Administração e Obras, através do seu responsável legal devidamente qualificado, que
visitará em companhia do preposto da referida Secretaria as características e condições em
que se encontram os bens a serem alienados,. ANEXO IX

9.8. Toda e qualquer documentação emitida deverá ser numerada seqüencialmente, datada
e assinada por seu representante legal, devidamente qualificado e comprovado.

9.9. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.

o

9.9.1. A licitante a seu critério, poderá comparecer o último dia que anteceder a abertura da
licitação, para autenticação dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação.
Tendo em vista aos trabalhos exercidos na sessão e de maneira a dar celeridade aos

procedimentos no curso da sessão, não serão autenticados documentos de HABILITAÇÃO
durante a sessão.

9.10. Para fins de habilitação, não será admitida complementação ou retificação da
documentação apresentada, exceto para microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme dispõe o artigo 43, § 1°, da LG n° 123/06.
9.11. No julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas.

9.12. Os envelopes, com os documentos relativos á habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras, permanecerão em poder da pregoeira, devidamente lacrados, até que seja
assinado o contrato ou até o vencimento da validade da(s) proposta(s). Após, as empresas
poderão retirá-los no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.

o

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
10.1. Ao final da sessão depois de declarada a licitante vencedora do certame qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro
em ata da síntese das suas razões, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a
apresentação dos memoriais ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo.

10.3. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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10.4. Se não reconsiderar sua decisão, a pregoeira encaminhará o recurso devidamente
informado à autoridade competente, que proferirá-decisão definitiva antes da iiomologação
do procedimento.
10.5. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados junto ao

Departamento de Licitações e contratos do IVlunicípio de Ribeira do Amparo, no prazo
estabelecido no item 10.1 deste instrumento, no horário de 08hs:00min ás 13hs:00min.

10.6. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão
de Licitação no endereço já citado neste Edital."
10.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer ao final da sessão
do Pregão importará na decadência do direito de recurso.

o

10.8. Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação aquele que os aceitando sem
objeção venha apontar depois do resultado do julgamento, falhas ou irregularidades que a
viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

10.9. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela pregoeira sempre
que não houver recurso.

10.10. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto á licitante vencedora pela pregoeira,
ou, quando houver recurso, pela autoridade competente.
10.11. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou com
vistas à verificação da aceitabilidade da proposta ofertada, antes da homologação do
certame.

11. DA CONTRATAÇÃO

o

11.1. Após adjudicação do objeto, o Município providenciará a indicação do prestador, a fim
de que se efetue a contração, obedecendo ao disposto na legislação vigente e no Pregão
Presencial n ° 014/2019-PMRA.

11.2. A licitante deverá fazer-se representar por profissional devidamente habilitado,
inclusive autorizado a firmar em seu nome o referido contrato. A efetivação do contrato darse-á no recinto da Prefeitura Municipal.

11.3. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do instrumento contratual que guardem
absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.
11.4. O edital, a(s) proposta(s) vencedora{s), as necessárias publicações e as atas
circunstanciadas farão parte integrante do contrato ou instrumento hábil que vier a substituílo, nos termos da legislação que rege essa licitação.
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11.5.

A licitante vencedora deverá assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, em prazo a ser determinado pelo Município, não podendo ser superior a 03
(três) dias corridos, contados a partir da data da convocação.
11.6. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração.

11.7. Caso a vencedora.não.apresente.situação regular no ato da assinatura o contrato, ou
recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota de empenho no prazo e nas condições
estabelecidas, ou ainda quando o Município de Ribeira do Amparo rescindir o contrato por
inadimplência é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das

o

sanções previstas neste edital.

12. DO ACOMPANHAMENTO
12.1. A execução do objeto será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração e
Obras que efetivamente estiverem utilizando do objeto, com autoridade para exercer, em

nome do Município, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização objeto
do contrato.

13. FISCALIZAÇÃO
13.1. Nos termos do artigo 67, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, a Administração designará um
gestor do contrato, pertencente à Secretaria Municipal de Administração e Obras, para
acompanhar e fiscalizar a execução do mesmo, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário á
regularização das falhas ou defeitos observados.

14. DO PAGAMENTO

o

14.1. O LEILOEIRO CONTRATADO será remunerado pelo arrematante no percentual de
XX% (XXXX) do valor da arrematação, conforme § único do art. 24.° do Decreto 21.981/32,
valor este que deverá ser cobrado diretamente de cada arrematante, na ocasião do leilão,
não cabendo ao Município a responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelo
comprador, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO CONTRATADO para recebêla.

14.2. O LEILOEIRO CONTRATADO será remunerado pela CONTRATANTE, conforme
"caput" do artigo 24 do Decreto n° 21.981/32, em valor correspondente ao percentual
pactuado por meio do presente pregão.
14.3. As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta do
leiloeiros oficial contratado.

14.4. Não cabe ao Município, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão devida
pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para recebê-la.
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14.5. O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas,
contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos,
demais despesas diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a
execução dos serviços contratados.

15. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
15.1. Não haverá reajuste de preço.

16. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
16.1. Os serviços deverão ser prestados conforme especificações descritas no TERMO DE

REFERÊNCIA, Anexo I deste Edital.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

o

17.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas sujeita o LEILOEIRO
CONTRATADO às multas, consoante os art. 86, 87 e 88 da Lei n°. 8.666/93, Incidentes

sobre o valor total da avaliação dos bens a serem leiloados.
17.2. O descumprimento das obrigações e demais condições do contrato, garantida o direito
ao contraditório e a prévia e ampla defesa do LEILOEIRO CONTRATADO, no prazo de 05

(cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades
previstas no artigo 87 da Lei n.° 8.666/83:
17.2.1. Advertência;

17.2.2. Multa, no valor de até 10% (dez por cento) do valor total da avaliação dos bens a
serem leiloados;

17.2.3. Suspensão temporária do direito de' participar em licitações e impedimento de
contratar com a administração pública, por prazo não superior a dois anos;
17.2.4. 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 será concedida
sempre que resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item

o

anterior;

17.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, conforme o art. 7° da Lei n°. 10.520, de 2002.

17.3. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude
ou comportamento de modo inidôneo, o LEILOEIRO CONTRATADO poderá sofrer, além

dos procedimèntõs cabíveis dé atribuição desta instituição e do previsto no art. 7° da Lei
10.520/02,

quaisquer das sanções ' adiante

previstas,

que

poderão ser aplicadas

cumulativamente:

17.3.1. Desclassificação ou inabllitação, caso o procedimento se encontre em fase de
julgamento;
17.3.2. Cancelamento do contrato.

17.4. As multas serão cobradas adminlstrativa ou jijdicialrhente; '
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17.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime, o contratado, da reparação das eventuais
perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município de Ribeira do Amparo/BA;
17.6. As penalidades são.independentes e a.aplicação de uma não exclui a das demais,
quando cabíveis;

17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente ao Decreto 21.981/1932.

18. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer

O

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste

Pregão, devendo ser entregues no Setor de Licitações e Contratos Administrativos.

18.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada com a
Pregoeira responsável pela confecção do edital, no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo, localizada na Praça Irmã Mônica Maria Van
Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000 Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, exclusivamente
no horário das OShOOmin às 13h00min e será processada e julgada no prazo de 01 (um) dia
útil,

18.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, acaso o acolhimento da impugnação resultar na reformulação das
propostas.

18.4. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação,
aquele que os aceitando sem objeção venha apontar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que a viciariam, hipótese em que ta! comunicação não terá efeito de recurso.

o

19. DOS BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS, COMUNICADOS, ATA DA SESSÃO,

19.1. BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS - Para todas as dúvidas e informações
solicitadas pelas licitantes, a Pregoeira emitirá um BOLETIM DE ESCLARECIMENTO cujo
será publicado no Diário Oficial do Município - www.diariodomunicipio.com.br.

19.2. É obrigação única e exclusiva das licitantes o acompanhamento dos COMUNICADOS,
BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS e demais informações publicadas no Diário Oficial
do Município.

20. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

'

20.1. O leiloeiro oficial terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
encerramento do Leilão, para apresentar a Secretaria de Administração e Obras o relatório

de prestação de contas, contendo: demonstrativo financeiro, comprovantes de despesas
realizadas em consonância com as obrigações estabelecidas neste Edital e anexos, os
comprovantes de arrematação com as Notas Fiscais correspondentes, o recolhimento do
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valor total das Importâncias recebidas descontado o valor da comissão ofertada neste Termo

de Referência, inclusive os tributos previstos na legislação em vigor.
20.1.1. O relatório de prestação de contas do Leilão somente será aprovado pela Secretaria
de Administração e Obras, se cumpridas, pelo Licltante Vencedor, todas as condições
estabelecidas neste edital e no Termo de Referência.

20.2. O recolhimento das importâncias devidas à PMRA, descontados o percentual de
comissão de vendas ofertado^ deverá ser efetuado de acordo com as instruções que serão
fornecidas ao Leiloeiro pela Secretaria de Administração é Obras.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. E facultado a pregoeira auxiliada pela equipe de apoio, proceder em qualquer fase da
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,

O

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente
da proposta.

21.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das
condições deste Pregão, sujeitando-se a licitante às sanções previstas no item 17 deste
instrumento, c/c os arts. 86 a 88, da Lei n° 8.666/93.

21.3. Quaisquer elementos, informações e" esclarecimentos relativos a esta licitação serão
prestados pela pregoeira e membros da equipe de apoio do Município de Ribeira do
Amparo/BA.

21.4. A pregoeira no interesse público poderá sanar dúvidas, relevar omissões ou erros

puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem
a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

21.5. Caso entenda pertinente, podendo gerar dúvidas na tomada de decisão, a pregoeira
poderá exigir as notas fiscais correspondentes aos atestados de capacidade técnica

O

apresentados.
21.6. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para terceiros ou quaisquer outros alheios à licitação.
21.7. A desclassificação da proposta ou a inabilitação da licitante importa preclusão do seu
direito de participar das fases subsequentes.

21.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometa os interesses da
Administração.

21.9. O desatendimento de exigênclas formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta durante a realização da sessão pública do pregão.
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21.10. As lícitantes são responsáveis pela fidelidade'e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.11. Após a homologação da licitação, será convocada as lícitantes vencedoras para a
assinatura do contrato nos moldes da Minuta integrante deste Edital.

21.12. Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n° 8.666/93,
em sua versão vigente, da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/06, e posteriores
alterações e Decreto Municipal n° 027/2017. .
.
21.13. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 17 do presente
Edital, o lance é considerado proposta.

O

21.14.
OMunicípio de Ribeira do Amparo reserva-se o direito de anular a presente licitação,
por ilegalidade, ou revogá-la, por razões de interesse público.
21 .Fazem parte integrante deste edital os anexos, como se nele estivessem transcritos:
21.1. ANEXO 1 - Termo de Referência.
21.2. ANEXO II - Modelo de Credenciamento.

21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

Ml - Modelo de Declaração Relativa à Habilitação.
IV,- Modelo de Atestado de Capacidade Técnica.
V - Modelo de Declaração de Menores.
VI - Modelo de Proposta.
Vil - Modelo de Termo de Compromisso;
Vlll - Modelo de Fato Impeditivo

21.9. ANEXO IX - Minuta do Contrato
21.10. ANEXO X- Modelo de Atestado de Vistoria
22. DO FORO

O

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó, Distrito Judiciário de Ribeira do Amparo/BA,
para dirimir questões oriundas desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, com
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ribeira do Amparo/BA, 26 de agosto de 2019.

LAINNE HORANNÂ SANTANA SANTOS
PREGOEIRA
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a Contratação de leiloeiro oficial para a realização de
leilão de bens moveis de propriedade do Município de Ribeira do Amparo, conforme
especificações e condições constantes descritas abaixo.
2. JUSTIFICATIVA

O

2.1. Tendo em vista a pretensão da Secretaria Municipal de Administração e obras de levar
à leiloar os bens moveis de propriedade do órgão, que se encontram em situação de
obsoletismo, irrecuperabilidãde e desuso,-torná-se necessária a contratação de profissional
credenciado, com capacidade técnica para conduzir o respectivo leilão, em cumprimento a
legislação em vigor.
2.2. Visto que o objetivo desse certame é desfazer-se de bens inservíveis (veículos), dos
quais grande parte encontra-se parcialmente sucateada em estágio de deterioração na
garagem do Município. A contratação faz-se necessária para que possamos, através de
Leilão, proceder ao desfazimento de bens inservíveis (veículos).

3. ESPECIFICAÇÕES
PERCENTUAL DE COMISSÃO A SER

DESCRIÇÃO

ITEM

APLICADO

SOBRE

ARREMATAÇÂO

0

VALOR

DOS

DE

BENS

LEILOADOS.

1

CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA A
REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS MOVEIS DE
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO

10% (DEZ POR CENTO)

AMPARO/BA.

O
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Os serviços a serem prestados pelo Leiloeiro Oficial abrange a organização, divulgação
e realização de leilões de bens móveis de propriedade do Município de Ribeira do
Amparo/BA, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos,
recuperação antieconômica.

4.2. Presidir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua
competência até o encerramento, com a devida prestação de contas;

4.3. Elaborar os avisos de leilão para publicação na imprensa, submetendo as respectivas
minutas para aprovação da Secretaria de Administração e obras;
4.4. Elaborar edital para publicação pelo Município de Ribeira do Amparo no Diário Oficial
Eletrônico;
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4.5. Elaborar edita! oficial do leilão (catálogo), para reprodução Secretaria de Administração
e obras, contendo todas as condições do leilão, bem como a descrição completa dos bens,
para distribuição gratuita aos interessados;

4.6. Preparar o material para anúncio do Leilão,- cuja publicidade deverá ser de, no mínimo,
03 (três) vezes em jornal local, devendo a última discriminar, pormenorizadamente, os bens
que serão leiloados, enunciar os gravames e eventuais ônus que recaiam sobre eles, e
informar o horário e local para visitação e exame;

4.7. Orientar a Secretaria de Administração e obras, para agrupar e relacionar os bens

disponíveis para leilão em lotes, bem como proceder a avaliação dos mesmos através de
Laudo de Avaliação, caso seja necessário;

4.8. Atentar sempre para os melhores interesses do Município de Ribeira do Amparo/BA.
4.9. Prestar contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, comprovantes

de pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes, e o recolhimento das importâncias
recebidas em até 10 (dias) corridos, a contar da data de realização do leilão;

4.10. Cumprir fielmente as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e
seus anexos.

4.11. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste
Termo de Referência, sem ônus para este Município;

4.12. Disponibilizar número de telefones, fax, e-mai!s ou outro meio hábil para comunicação.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar á CONTRATADA todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação,
consoante estabelece a Lei n° 8.666/93.

o

5.2. Expedir a ordem de serviço para a autorização para prestação dos serviços, bem como
indicar o fiscal do contrato.

5.3. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para
execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.

5.4. Emitir, por intermédio do Gestor do Contrato, .pareceres sobre os atos relativos à
execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação
dos serviços, á exigência de condições estabelecidas neste Termo de Referência e à
aplicação de sanções.

5.5. Tornar disponíveis às instalações e os equipamentos necessários á prestação dos
serviços, quando for o caso.
5.6. Prestar as informações e os esclarècimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51. Centro. CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.406/0001-17

^

.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.7. Proporcionar todas as facilidades' necessárias ao bom ,andamento dos serviços
contratados.

5.8. Acompanhar e validar, por meio da Secretaria de Administração e obras, a avaliação
dos bens a serem leiloados;

5.9. Disponibilizar espaço e mão-de-obra para montagens dos lotes;
5.10. Publicar o edital no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação;
5.11. Acompanhar por meio do fiscal de contratos e funcionários designados por ela todas
as etapas do leilão;

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

o

5.13 Estabelecer horário para visitação dos lotes, com a supervisão de 01 (um) funcionário
do Município;

5.14. Proceder a entrega dos bens aos arrematantes, mediante apresentação das notas de
vendas emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial;

5.15. Proceder a entrega das Autorizações para Transferências de Veículos (DUT) e CRLV,
devidamente preenchidas e

assinadas com firma reconhecida, para os respectivos

arrematantes.

5.16. Manter vigilância, 24 (vinte e quatro) horas por dia no local de visitação dos bens a
serem leiloados. A vigilância atuará desde o início da visitação até a entrega final dos
produtos arrematados.

6. DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
6.1. Os serviços serão executados pelo Leiloeiro Oficial de acordo com a solicitação da

^

Secretaria de Administração e obras, em local previamente definido, de fácil acesso aos

O

interessados a participarem do leilão.
6.2. Os serviços deverão ser executados em local a ser determinado pelo Leiloeiro, correndo
por sua conta todas as despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários,

transporte de pessoal, publicações e*quajsquer outras decorrentes da execução do objeto.
6.3. Compete ao Leiloeiro Oficial a condüção pessoal do leilão, somente podendo delegar
suas funções a um preposto nas hipóteses previstas no art. 11.° do Decreto n.° 21.981, de
19/10/32, com a estrita observância das. disposições estabelecidas neste Termo de
Referência, no Edital mediante comunicação.formal e prévia anuência.

6.4. Mediante circunstâncias, cabe salientar-que para a prestação dos referidos serviços
objeto deste Termo de Referência, o Leiloeiro alocará recursos humanos de seus quadros,
além de recursos físicos e tecnológicos, como equipamentos de informática para
processamento dos trabalhos, sem qualquer despesa o município..

4r
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6. FISCALIZAÇÃO

^

^

^

6.1. Nos termos do artigo 67, §1°, da Lei n° 8.666/1993, a Administração designará um gestor
do contrato pára acompanhar e fiscalizar a execução do mesmo, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário á regularização das falhas ou defeitos observados.

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
6.3. Da mesma forma, a adjudicatária, querendo, poderá indicar um preposto para, se aceito
pelo Município de Ribeira do Amparo, rèpresentá-la na,execução do Contrato.

6.4.Quaisquer exigências da fiscalizáção, Inerentes ao objeto do contrato, deverão ser

o

prontamente atendidas pela adjudicatária, sem ônus para a Administração.
6.5. Caberá à fiscalização exercer um rigoroso controle no cumprimento do contrato;
devendo fazer o acompanhamento, fiscalização, conferência e avaliação da execução do
presente objeto, e a qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte do LEILOEIRO CONTRATADO.

6.6. Caberá ao Fiscal do Contrato, além das que perfazem na legislação vigente (Lei n.°
8.666/93 § 1" e 2*" do art. 67) as seguintes prerrogativas:
a) Requisitar a prestação dos serviços, mediante correio eletrônico (e-mail), ofício ou outro
documento;

b) Efetuar as devidas conferências;

o

c) Comunicar a Administração o cometimento de falhas pelo LEILOEIRO CONTRATADO
.que impliquem comprometimento da prestação dos serviços e/ou aplicação de penalidades
previstas;

d) Conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pelo LEILOEIRO CONTRATADO, encaminhandoa diretamente a Secretaria de Planejamento e Finanças a fim de providenciar a Nota de
Liquidação;

7. DISPOSIÇÕES GERAIS '
7.1. Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer débito referente á eventual Irregularidade, inadimplência ou penalidade;

7.1. O Município reserva-se o direito de notificar a empresa contratada a respeito da
prestação dos serviços, mesmo que por algum motivo tenha sido adjudicado
equivocadamente, se esse não estiver de acordo com as especificações técnicas deste
Termo de Referência.
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7.2. A licitante fica obrigada a executar os serviços produtos objeto deste Termo de
Referência de acordo com as especificações solicitadas, não se admitindo quaisquer
modificações sem a prévia autorização do município.
Ribéira do Amparo/BA, 26 de agosto de 2019.

André l_uís Silva da Cruz

Secretaria Municipal da Administração de Obras

O

O
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO
Ref.; PREGÃO PRESENCIAL N."" 014/2019 - Município de Ribeira do Amparo
OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração
em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}.
OUTORGADO; (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão Presencial n° 014/2019 - Município de
Ribeira do Amparo.

o

PODERES; Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar
documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações,' receber ofícios e relatórios de

julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de
preços, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos enfim, assinar todos os atos e
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto
a este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão Presencial n° 014/2019-PMRA.
de

de 2019.

Assinatura e identificação do declarante
Firma reconhecida em Cartório
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N."" 014/2019 - Município de Ribeira do Amparo
, por Intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(^)
, portador da Carteira de Identidade n°
, DECLARA, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei
e do CPF n°
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos exigidos
, Inscrita no CNPJ n'

O

para a habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial n° n° 014/2019 do Município de
Ribeira do Amparo.

(local e data) •

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

(^Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.)

o
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ANEXO IV

MODELO DE ATESTADO / DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa
, inscrita no CNPJ sob o n°

, estabelecida

prestou para

os

serviços abaixo relacionadas;

O

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente,
não constando em nossos registros, até a, presente data, nada que desabone sua conduta.

Local e Data

Assinatura e identificação do declarante

O
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.^" 014/2019 - Município de Ribeira do Amparo

o

, inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(®)
, portador da Carteira de Identidade n°
,e do
CPF n°
, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 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 ( ).

(local e data

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

^Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

O
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA
AO

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER, N° 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA
ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 - PMRA.
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, nos termos do edital e anexos.
PERCENTUAL DE COMISSÃO A SER

O

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

APLICADO

SOBRE

ARREMATAÇÃO

0

VALOR

DOS

DE

BENS

LEILOADOS.

CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA A
REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS MOVEIS DE
1

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO

AMPARO. CONFORME ESPECIFICAÇÕÉS • E
CONDIÇÕES CONSTANTES" ÚO ÁNEXO I =D0
EDITAL.

Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da
data de abertura da licitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO contra classificação ou
desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem
como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o
período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não
correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos.

Utilizaremos os meios, equipamentos' e a equipe técnica e administrativa que forem

O

necessários à perfeita execução do Contrato, de acordo com as exigências do Edital e seus
anexos, bem como da fiscalização exercida pelo município de Ribeira do Amparo.
I

'

Na execução do objeto observaremos rigorosamente as especificações técnicas solicitadas,
assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as normas legais vigentes e padrões dos órgãos reguladores e deste
Município de Ribeira do Amparo.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e
seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas
no edital. Termo de Referência e no contrato.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer
outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos

em virtude de expectativa lnflacionária,'inclLisive'aqueles de" trata o item 6.1.6 do Termo de
Referência e déduzidos os descontos eventualmente concedidos.
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Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a prestar o serviço de
imediato, contados a partir da assinatura do contrato e recebimento da nota de empeniio.
Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados: ^
•

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
- NOME:

• ENDEREÇO:
- CEP:

• .

• CIDADE/UF:

•

• :

- •

- CPF/IVIF:

• RG/ÓRGÃO EXPEDI DOR:

• CARGO/FUNÇÃO:

o

• NATURALIDADE:
• NACIONALIDADE:
- E-MAIL:

.

Assinatura do Represèrítantè Legal da Empresa

o
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ANEXO VII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.® 014/2019 - Município de Ribeira do Amparo

Pelo presente Termo de Compromisso, a empresa
, inscrita no CNPJ
sob o n°
, vencedora do certame em epígrafe, por intermédio de seu

O

representante legal ou credenciado Sr(a).

portador do Documento de Identidade n°
n°

^

.

e inscrito no GPF sob o

, compromete-se a executar-o objeto licitado, ao PREÇO REGISTRADO EM

ATA, e declara que tem ciência das penalidades'a que está submetida sua empresa, em
caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões
contidas no Edital, nas Leis n° 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, e Decreto
Municipal n° 027/2017, com as modificações posteriores.

(local e data

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

o
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ANÉXO Vlli

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

o

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N® 014/2019.

Declaramos a inexistência de..fàtü.jnnpêditivo quanto à habilitação para participar
neste Pregão, bem como estamos cientes de que, devemos, declará-los quando ocorridos
durante o certame.
• , '
Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor
ou dirigente de-órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do
art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

de

de 2018.

o
Nome 0 assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)

!.
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ANEXO IX
.

•

.

V

I

•' Ô

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA

DO

/2019

TERMO

DE

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO.DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO
AMPARO E LEILOEIRO

o

O Município de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, doravante denominado apenas

CONTRATANTE, pessoa jurídica de .dírèitb' público, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

13.809.405/0001-17, com sede na Praçâ-jrrriã-Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP:
48.440-000, na cidade de Ribeira do^Atriparp, Estado da Bahia, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal José Germano Soare^^^
dè outro lado o(a) Senhor(a)
, inscrito(a) no CPF ' ' n° '
, domiclliado(a)
na

, neste ato representada pelo Senhor

,

RG n°
, expedida pela
, CPF (MF) n°
,
doravante denominada LEILOEIRO (A) CONTRATADO, adiante firmado, consoante os
termos do que integra este ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o
presente instrumento, nos termos da Lei n° "S.eee de 21. de junho de 1993, atualizada e
consolidada pela Lei n® 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei n° 9.854, de 27 de
novembro de 1999, tendo em vista o que consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

057/2019 e PREGÃO PRESENCIAL N° Ô14/2Ô19/PMRA e às cláusulas e condições a

o

seguir descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de leiloeiro pfiçíal .para a realização de
leilão de bens moveis de propriedade do Municipio .de Ribeira do Amparo, conforme

especificações e condições constantes no Eâital do Pregão Presencial N° 014/2019-PMRA e
seus anexos, juntamente com a proposta da CONTRATADA, os quais passam a fazer parte
integrante deste Instrumento, Independenjemente de quaisquer reproduções.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇÒ EFORMA DE PAGÁMEHTÒ.
2.1. O LEILOEIRO CONTRATADO" será remunerada pelò. arrematante no percentual de
XX% (XXXX) dó valor da arreniatação conforme ;§ •úniòó bó artigo 24 do Decreto n°

21.981/32 sobre todos os bens leiloadòs na vigência doprésente contrato.
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2.1.1. Não cabe ao Município de Ribeira do Amparo qualquer responsabilidade pela
cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo
LEILOEIRO CONTRATADO para recebê-la.

2.1.2. O. Leiloeiro Oficial, será o responsáyeJ ,,;peJo •..reçolhimçnío
contribuições à Previdência Social, encargós trabalhista

demais despesas diretas pu indiretas, e" quaisquer outros
execução dos serviços contratados., . . ; ' '

de impostos, taxas,

pi"êmjós dé seguro, emolumentos,

se fjzerem necessários a
.

2.2. O prazo para pagamento das notas fiscais apresentadas será dé até 30 (trinta) dias

contados a partir da entrega .da nota^fiscal, no prptpcolp c(^ (Secretaria de Planejamento e
Finanças) devendo esta ser apresentada; corii 'o atesto^do jecètinfiènto do servidor público
responsável pela conferênciá dos serviços, açpmpanh,ádas';da seguinte docuniéntaçãp hábil

á quitação:. Nota fiscal,, atestado . pelo setor .compèténte^ âb' Município; Certidão de

O

Regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. •

•

2.3. Na hipótese de eventuais atrasos de. pagamento, desde que a contratada não tenha
concorrido para tanto, como critério de- atualização financeira dos valores a serem pagos
desde a data final de cada período,.,dé afei:Íção ,aíé. a data do efetivo pagamento, será

procedido a título de inadimplência, d-pagamento dé, 1% (um^or cento) ao mês de juros.
2.4. No ato do pagamento, a CONTRATÁNTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e
contribuições previstas erri lef, desde qLié"bs mesmbs' séjam incidentes sobre os serviços
prestados.
,. • ..^
2.5. Não será efetuado qualquer pagahiehtó a CONTRATADA enquanto houver pendência

de liquidação da obrigação financeira ehi virtudé dé pehálidàdé pu inadimplência contratual.

CLÁUSULA TERCEI!^- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
3.1. O presente contrato terá. vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua

o

assinatura, podendo ser prorrogado nos casos previstos no artigo 57 da Lei n° 8.666/1993
com alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1. O processo de contratação de .leijpéirp, .dispensará; p çomprometíménto de recursos
orçaméntárips por não traduzir em despesa para o município.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

5.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A;. ' ;.

.

^

^

?

5.1.1. Prestar serviços de organjzáç.ãp, divulgação p realização de leilões de bens móveis
(veículos inservíveis),cié pfopriedad^ dò.i^.uriicípip dé .Ribèjra.do .Amparp/BA, considerados
obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, recuperação antieconômica.

5.1.2. Presidir o leilão e responsabilizar-se por todos oê, atos administrativos de sua

competência até o encerramento, com a devida prestação de conlàs;
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5.1.3. Elaborar os avisos de leilão para publicação na Imprensa, submetendo as respectivas
minutas para aprovação da Secretaria de Administração e obras:
5.1.4. Elaborar edital para publicação pelq. Município.de.pibeira do Amparo no Diário Oficial
Eletrônico:

5.1.5. Elaborar edital- oficial do leilão (catálogo), para reprodução Secretaria de
Administração e obras, contendo todas as condições do leilão, bem como a descrição
completa dos bens, para distribuição gratuita aos interessados:

^

5.1.6. Preparar p material para anuncio do Leilão, cuja publicidade deverá ser de, no

mínimo, 03 (três) vezes em jornal'local; devéndo a última discriminar, pormenorizadamente,
os bens qüe serão leiloados, èhunciar os-gravanies e evéntuais'ônus que recaiam sòbre
eles, e informar o horário e local para visitáçãò e exame;

o

5.1.7. Orientar a Secretaria de Administração e .obras, para agrupar e relacionar os bens
disponíveis para leilão em lotes, bem corno proceder a avaliação dos mesmos através de

Laudo de Avaliação, caso seja necessário; / •., 5.1.8. Atentar sempre para os meihores Jnteresses do Município de Ribeira do Amparo/BA.

5.1.9. Prestar^ contas por- melo-- de\- rèlatórib,/ contendo: .derhonstrativo financeiro,
comprovantes de pagamentos' (Notas.,'Flscais) correspondentes, e o recolhimento das
importâncias recebidas em até.10 (dias) cprridos, a contar da data de realização do leilão;
5.1.10. Cumprir fielmente as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e
seus anexos.

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

Termo de Referência, sem ônus para este Município;
5.1.12. Disponibilizar número de telefones, fax,
comunicação

o

e-mai!s ou

outro meio hábil para

5,2. A ADMINISTRAÇÃO SE OBRIGA Á:

5.2.1. A CO.NTRATANTE .se obriga a proporcionar ã CONTRATADA todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento dás obrigações decorrentes da presente licitação,
consoante estabelece a Lei n° 8.666/93; '

5.2. Expedir a ordem de serviço para _a'autorização' para prestação dos serviços, bem como
indicar o fiscal do contrato.

5.3. Permitir o acesso dos empregado&-da. CONTRATADA-às suas dependências-para
execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.

5.4. Emitir, por intermédio 'do Gestor do .Contrato; parècéres sobre os atos relativos á
execução do contrato,"éhi especial, qUãntò ão aconlpánhahiènto e fiscalização da prestação
dos serviços, a exigência,de condições,.estabelecidas neste Termo de. Referência e à
aplicação de sanções.

-

.

.

... ..

.

.

.
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5.5. Tornar disponíveis as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos

' serviços, quando for o caso.
5.6. Prestar as informações e'os esclarecimentos que"vén'hám ã ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA".
• •
5.7. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos serviços
contratado^.

• • v"

• ••

^

^

5.8. Acompanhar e validar, por meio da Secretaria de Administração e obras, a avaliação
dos bens a serem leiloados:

^

O

.

.

T •/'

5.9. Disponibilizar espaço e mão-de-obra para montagens dos lotes;

- .

5.10. Publicar o edital no Diário Oficial do Município, e jornal de grande circulação;

5.11. Acompanhar por meio do fiscal de çontratps e funcionários designados por ela todas
as etapas do leilão;

• •V

.

5.12. Determinar juntamente com o Lèilòèiro Oficial, data e hora para realização do Leilão;
5.13 Estabelecer horário para. visrtaçao dos. lotes; com a-supervisão de 01 (um) funcionário
do Município;

5.14. Proceder à-entrega''dos'beris^aóB árrémaíâhtes, rnédiánte apresentação das notas de
vendas emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial;

5.15. Proceder a entrega das'Autorizações para Transferências de Veículos (DUT) e-GRLV,
devidamente preenchidas e. assinadas com firma reconhecida, para os respectivos
arrematantes.

5.16. Manter vigilância, 24 (vinte è quatro) horas por dia no local de visitação dos bens a

O

serem
leiloados. A vigilância atuará desde o início da visitação até a entrega final dos
produtos arrematados.
.V

•

'

'

'

•

.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E RECOHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
6.1. A rescisão das obrigações decorrentes dp presente Contrato se processará de acordo
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8;666/93,'conforme se vê abaixo:

6.1.1. A ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93

ensejará á rescisão deste Contrato.

'

6.2. Os casos de rescisão, contratual.formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o còntraditório e a amplà defesa.
6.3. A'rescisão, administrativa ou amigável, será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

4
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'
6.4. A rescisão determinada por ato- unilateral e escrita dá Administração, nos casos
enumerados nos incisos 1 a XI do art. 78 da Lei n° 8.666/93, acarreta as conseqüências

previstas nos incisos 11 e IV do art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais
sanções previstas.

6.5. Na hipótese de' se "conCretizar.a rescisão contràtuai; poderá a Administração contratar a
licitante classificgdg em colocação subsequente, observadas, as disposições do inc. Xl do
art; 24, da-Lei n° 8-.666/93 ou efetuar nova-Licitação.
6.6. Constituem motivos para rescisão d,o Çontrato:,:

6.6.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

^

6.6.2. Oatraso injustificado na execução dos serviços.
6.6.3. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assirn.como as de seus superiores.

6.6.4. A prática reiterada de faltas na suá;exécução, anotadas na forma do § 1° do artigo 67
da Lei n° 8.666/93.

--.r. V

• -.

,

6.6.5. Adecretação de falência, o pedido de;concordata ou á instauração de insolvência civil.

6.6.6! A alteração social ou á modiftcaçãd dè finalidade ou da estrutura da empresa que, a
juízo da Administração, prejudique a éxebüçãd dó contrato.
6.6.7. O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão que caracterizem
a insolvência da contratada.

•

;

6.6.8. O interesse público, devidámente justíficado.

o

6.6.9. A ocorrência de caso fortüitò òu de força rhaior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução dó contrato.

6.6.10. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou tráhsferêhdár ^'tótal òu parcial, sem expressa anuência da
Administração.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO.
8.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece,
de logo, o direito da Contratante de adòtárí no que couberem, as medidas previstas no artigo
80 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA NONÁ - DA VINCULAÇÃÓ DO EDITAL E LEGÍSLAÇÃO APLICÁVEL.
9.1. Este Contrato decorre do Processo, Açiministratiyp n° 057/20,19, Pregão Presencial
n° 014/2019rPIVlRA, fundamentadá nos termos, da Lei 'Federal n° 8.666/93 e demais
Praça Irmã Mônica Pi/iaria Van Clóoster, 51, Centro, CEP; 48.440-000.
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alterações, fazendo parte integrante do processo o Edital do Pregão e Proposta da
Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
10.1. O. Leiloeiro Oficial deverá entregar ao Fiscal do Contrato, Ata do Leilão em até 10 (dez)
dias úteis após a realização da sessão pública do certame, contento, dentre outras as

seguintes inforrhações:
a) todos os lances ofertados para o lote pu, pelo menos, os três maiores, se houver,

constando nome çonipieto/firma, én.dereçp„e,telefpne, dps o.fertantes; , .
,
b)'nome còmpleto/firma, CPF/CNPJ e. n.?,de Identidade do arrematante vencedor;

o

c) endereço e telefone do arrematante vencedor • - •
d) valor do lance vencedor ofertado;
e) demais fatos relevantes ocorridos np';Lellãp, inclusive a não ocorrência de lance para
determinado bem.

' • ,

10.2. O Leiloeiro Oficiai deverá dispor de-slstertia Iriformatizado para controle das atividades

Inerentes à venda dos bens, bem ôòrnò fornecer i"èlatórios gerenciais em cada fase do

processo

(a

exemplo . de

çadásfràmentp

de .béná, • estratégia

de

vendas,

administração/realização do *leilão 'oficial, relatório específico dos leilões, prestação de
contas sobre a venda do "bem; dentre outros);

•

10.3. O relatório final de cada leilão deverá constar, no mínimo, descrição do bem, valor de
arremate, CPF/CNPJ dò arreníátanté, 'nomé do' arrematante, quantidade de lotes
arrematados, quantidade de lotes pão arrematados;

o

10.4. O Município de Ribeira do Amparo reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo,
por meio do Fiscal do Contrato, a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência,
para fins de prestar orientações gerais e exercer o controle da respectiva execução
contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRÍIVIEIRA- DA FISCALIZAÇÃO

-

11.1. Nos termos do artigo 67, §1°, da Lei ri° 8.666/1993, a Administração designará um
gestor do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do mesmo, anotando em registro
próprio todas •as ocorrências- relacionadas com -a execuçãp e determinando o que for
necessário á regularização das falhas ou defeitos observados.

11.2. As decisões , e providências que ultrapassarem a competência do representante

deverão ser solicitadas ' ao seu "gestor,/em tempo ' hábil para adoção das medidas
convenientes.

•

' '

11.3. Da mesma forma, a adjudicatáríá, quererido, poderá Indicar um preposto para, se aceito
pelo Município de Ribeira do Amparo, ?eprèsentá-la na execução do Contrato.
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11.4.Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ^ao objeto-do contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela adjudicatária, sem ônus para a Administração.
11.5. Caberá à fiscalização exercer um rigoroso controle no cumprimento do contrato;
devendo fazer o acompanhamento, fiscalização, conferência e avaliação da execução do
presente objeto, e .a qual 'deverá anotar'erri' registro próprio, as falhas detectadas e
comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrênpiás de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte do LEILOEIRO CONTRATADO.
11.6. Caberá ao- Fiscal do Contrato,-além das que.perfazem na legislação vigente (Lei n.°
8.666/93 § 1° e 2° do art. 67) as seguintes prerrogativas:

a) Requisitar a. prestação dos-serviços,,,mediante-corfeio eletrônico (e-mail), ofício ou outro
documento:

O

b) Efetuar as devidas conferências;
c) Comunicar a Administração o cometiniéhto; de falhas pelo LEILOEIRO CONTRATADO
que impliquem comprometimento da prestação'dos serviços e/ou aplicação de penalidades
previstas;

- ^

d) Conferir e atestar a Nota Fiscal ^mitiàá;,peÍpXEÍLÓEIR CONTRATADO, encaminhando-

a diretamente a Secretaria.dePlànejãhlèn
Liquidação:

. .

Finanças a fim de providenciar a Nota de

.

CLÁUSULA DÉC8MA SEGUNDA - DÁS blSROSiÇÔES GERAIS EFINAIS.
12.1. Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer débito referente á eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;'

12.2. O Município, reserva-se .o direito de notificar a empresa contratada a respeito da
prestação dos . serviços, mesmo, que por algum- motivo tenha sido adjudicado
equivocadamente, se esse não estiver de acordo com as' especificações técnicas deste

o

Termo de Referência.

12.3. A licitante fica obrigada a executar os sérviço.s produtos objeto deste Termo de
Referência de acordo com as especificações, solicitadas, não ;se admitindo quaisquer
modificações sem a prévia autorização do município.

12.4. A CONTRATADA responderá por toda e qualquer responsabilidade, mesmo que aqui

não esteja .descrita, mas que.aJegislaçãc^.ojj a.aplicação deste contrato assim o impuser.^

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEiRÁ-DO FÓkò^

''

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó, Distrito Judiciário de Ribeira do Amparo,
Estado da Bahia, independentemente de, qualquer. o'ütf"ò por.niáis privilegiado que seja pára
dirimir as questões derivadas deste contraio'.. "

13.2. E por esta.rem assim jystas^.e, .acpr.dadas, declararn,., aceitar, todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem còmó'observar fielmente, outras
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'

disposições legais e regulamentos sòbre o assunto, firníando-o em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença dás testemunhas abaixo assinadas.
;

Ribeira do Amparo/BA,

PELACONTRATANTÈ:

de

; • ?O

de 2019.

PELA;CDNTRATADA:

©
JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

o
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ANEXO X

Á

Comissão Permanente de Licitação do Município de Ribeira do Amparo.
REF; PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019-PMRA
OBJETO; Contratação de leiloeiro oficial para a realização de leilão de bens moveis de
propriedade do Município de Ribeira do Amparo, observadas as especificações e condições
constantes no termo de referência.

o

Atestamos para os devidos fins que o senhor (a)
inscrito (o) no CPF sob n°
, vistoriou e tomou ciência das
, estabelecido na
características e das eventuais dificuldades dos bens do Município de Ribeira do
Amparo/BA, disponibilizados para alienação, .estando assim, ciente de todas as informações
necessárias à elaboração da proposta.
.. v: .

Rlbeira.do Amparo/BA,.

de

..__.de 2019.

Secretaria de Administração e Obras

. Representante da Licitante

ATESTADO DE RECEBIMENTO

o
Eu

•

-

' ' . Leiloeiro na condição de Atesto o recebimento do Atestado de

Vistoria, na presente data.

Ribeira dó" Amparo/BA;

"• de

de 2019.

''' ;'"Nòmè do Leiloeiro (a)
N° do registro na Junta Comercial XXXXX

-i
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