MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.619.323/0001-20
Av. Remis João Loss, nº 600 Centro.
Fernandes Pinheiro - PR - CEP 84.535-000
Fone/Fax: (086) 3459-1109
E-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 096/2021
TIPO: MENOR PREÇO (MEDIANTE MAIOR DESCONTO POR LOTE)
PREÂMBULO
O Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, através da comissão de
Pregão designada pelo Decreto Municipal nº 168/2021, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA,
do tipo MAIOR DESCONTO POR LOTE.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho
de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01,
de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:00h do dia 27/10/2021 às 08:30h
do dia 10/11/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08:30h às 09:00h do dia 10/11/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Das 09:00h às 09:05h do dia
10/11/2021, acrescido do período aleatório.
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília (DF).
DO OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão, na forma eletrônica, a
Contratação de leiloeiro oficial para a realização de Leilões Públicos de bens da frota oficial do
Município de Fernandes Pinheiro - PR, tais como, veículos leves, médios e pesados,
equipamentos rodoviários, tratores, sucatas de: lixos eletrônicos, móveis e de ferro velho,
considerados ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, recicláveis e sucatas e outros mantidos em
pátios, declarados desnecessários ou inservíveis pela Administração Pública Municipal, conforme
ANEXO 01 - Termo de Referência deste Edital.
DA RESPONSABILIDADE PERANTE A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
– Conforme legislação federal vigentes, a responsabilidade pela inserção de propostas e
arquivos junto ao sistema BLL é de responsabilidade exclusiva do licitante (fornecedor). Os
arquivos de FICHA TÉCNICA deverão ser gerados nos formados DOC, XLS, ODT, ODS
ou PDF. Segue regulamentação abaixo:
DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005
Publicado no DOU 1º / 06/2005
(...)
Art. 13. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma
eletrônica:
(...)
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via
internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos;
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu
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nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros;
IV - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão;
A sessão não será suspensa, anulada ou cancelada por danos ocasionados nos
arquivos das licitantes, impossibilitando a abertura e leitura das fichas técnicas, sendo as
mesmas consideradas desclassificadas do certame, conforme notificação registrada.
Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO 01 - Termo de Referencia
ANEXO 02 - Documentos Necessários para Habilitação
ANEXO 03 – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos.
ANEXO 04 - Modelo de declaração de inexistência de empregados menores
ANEXO 05 - Modelo de carta proposta do objeto do Edital
ANEXO 06 - Termo de adesão ao sistema de pregão, na forma eletrônica da bolsa de
licitações e leilões do brasil e de intermediação de operações
ANEXO 07 - Modelo de ficha técnica descritiva do objeto
ANEXO 08 - Minuta do Contrato de Prestação de Serviços
1. DO OBJETO
1.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão, na forma eletrônica, O objeto desta
licitação é a Contratação de leiloeiro oficial para a realização de Leilões Públicos de bens da frota
oficial do Município de Fernandes Pinheiro - PR, tais como, veículos leves, médios e pesados,
equipamentos rodoviários, tratores, sucatas de: lixos eletrônicos, móveis e de ferro velho,
considerados ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, recicláveis e sucatas e outros mantidos em
pátios, declarados desnecessários ou inservíveis pela Administração Pública Municipal, conforme
quantidades e especificações constantes no Anexo I deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e
Leilões.
2.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de
Fernandes Pinheiro, denominada pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilões (www.bll.org.br).
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3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO
PREGÃO
3.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente
Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem
como o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para
início da disputa.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar da licitação pessoas físicas, com ramo de atuação pertinente ao
objeto da licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.
4.2 Poderão participar deste Pregão, na forma eletrônica as Pessoas Físicas que
apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa
de Licitações e Leilões.
4.3 Recomenda-se também a prévia inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Paraná (CFPR), por intermédio do portal de compras do Governo do Estado do
Paraná (www.comprasparana.pr.gov.br), nos termos do Decreto Estadual n.º 9.762/2013.
4.4 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que:
4.4.1 tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública;
4.4.2 estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito municipal;
4.4.3 estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada no âmbito
estadual, com base no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
4.4.4 constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme itens 2.4.1 e
2.4.2, enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa
jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
4.4.5 tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.4.3;
4.4.6 não residam no País, se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou
liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;
4.4.7 um de seus sócios ou administradores que possua em seu quadro sócio, cotista,
acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou
responsável técnico ou dirigente que seja cônjuge, companheiro (a), parente em linha reta ou
colateral, consanguíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo ou em comissão do Município de
Fernandes Pinheiro, conforme Recomendação Administrativa n° 003/2019 do Ministério Público
do Estado do Paraná;
4.4.8 o servidor ou dirigente de órgão ou entidade municipal, bem como a empresa da
qual figurem como sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.
4.4.8.1 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.
4.5 A participação nesta licitação implica a aceitação das condições estabelecidas no
edital e na legislação aplicável.
4.6 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de
participação fixadas no edital.
4.7 A pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação.
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4.8 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no
edital para o recebimento das propostas.
4.9 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio
de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua
representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e
Leilões (ANEXO 06);
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa
de Licitações e Leilões (ANEXO 03); e
c) Ficha técnica descritiva, (ANEXO 07), com todas as especificações do Serviços
objeto da licitação em conformidade com os ANEXO 01. Sob nenhuma hipótese
será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do
início da disputa de lances. “A empresa participante do certame não deve ser
identificada”, Decreto 5.450/05 art. 24, parágrafo 5º.
4.10 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante
vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema
eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual
ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em
conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões,
ANEXO 07.
4.11 O proponente precisa estar ciente de todos os documentos de habilitação
exigidos, bem como precisa ter ciência das informações e obrigações decorrentes desta licitação.
5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1 O certame será conduzido pela pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação
de penalidades previstas na legislação.
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CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE
LICITAÇÕES E LEILÕES:
5.2 As pessoas físicas interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular
lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.
5.3 A participação do licitante no pregão, na forma eletrônica se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a
qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.
5.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão, na forma eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações e Leilões.
5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão, na forma eletrônica.
PARTICIPAÇÃO:
5.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecido.
5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;
5.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.11. Poderão participar deste Pregão interessados Leiloeiros Oficiais que possuam
registro na Junta Comercial do Paraná.
5.12. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
5.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);
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5.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
5.12.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
5.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
5.13.7 É vedada a participação de pessoa jurídica de direito privado que possua em
seu quadro sócio, cotista, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, controlador ou responsável técnico ou dirigente que seja cônjuge, companheiro (a),
parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo ou em
comissão do Município de Fernandes Pinheiro, conforme Recomendação Administrativa n°
003/2019 do Ministério Público do Estado do Paraná.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1 Valor do percentual aplicado em cima do valor final dos itens leiloados.
6.1.1.1 O critério de julgamento será do tipo MENOR PREÇO, aferido a partir do
maior percentual de repasse à Administração do valor da comissão a ser paga pelo ArrematanteComprador na execução do Leilão.
6.2 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.3 As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço
www.bll.org.br na opção “Acesso BLL Compras”, desde a divulgação da íntegra do Edital no
referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão
pública, devendo os licitantes, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumprem
integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
6.4 Somente será admitido percentual de Taxa de Administração inferior a 5%
(Conforme estabelece o artigo 24 do Decreto n° 21.981/1932).
Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção
escrita que estabelecerem com os comitentes, sobre todos ou alguns dos
efeitos a vender. Não havendo estipulação prévia, regulará a taxa de
cinco por cento sobre moveis, semoventes, mercadorias, jóias e outros
efeitos e a de três por cento sobre bens imóveis de qualquer natureza.
[...] Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco
por cento sobre quaisquer bens arrematados.
6.5 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
contado da data da sessão de processamento do Pregão Eletrônico.
6.6 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento
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das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer os serviços
nos seus termos, em qualidades adequadas à perfeita execução contratual.
6.7 Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor
zero, incompatível com os preços de mercado, conforme preços de referência constantes nos
autos do processo administrativo.
6.8 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na
execução do contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a
Pregoeira e os licitantes, ficando vedada no momento dos lances que licitantes entrem em
contato com a comissão de licitação ou com qualquer outro funcionário da Prefeitura
Municipal por meio telefônico, sob a pena de inabilitação imediata.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor percentual a iniciar em 0,01% e poderá
chegar até o limite de 5%.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser de no mínimo 0,01%.
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7.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10.1. Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item 7.8 de intervalo
mínimo de diferença de valores entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e fechado”,
tal previsão é facultativa.
7.10.2. Poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda
corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente
diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do
art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
7.18.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.19. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ANEXO 02 deste
Edital, deverão ser anexados na aba documentos, por meio de chave de acesso e senha, no
site www.bllcompras.com, no momento em que a proposta for cadastrada, conforme artigo
26, do Decreto 10.024/2019.
7.20. Poderá a critério da pregoeira caso encontre algum documento com informação
incorreta ou possivelmente ocultada, solicitar o envio de alguma documentação via correio,
através do e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br, ou ainda pessoalmente no
departamento de licitações no seguinte enderenço:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Endereço: Av. Remis João Loss, nº 600, Centro, Fernandes Pinheiro, CEP: 84.535-000
Pregoeira: Caroline Rodrigues Dea
E-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br
Telefone/fax: (42) 3459-1109
7.21 Caso seja solicitada que a documentação seja enviada via correio ou entrega
pessoal à sessão pública ficará temporariamente suspensa, ou seja, permanece em fase de
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classificação/habilitação até o recebimento da documentação original de acordo com o item 7.20
e o prazo estabelecido.
7.22 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo
estipulado na sessão pela Pregoeira, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo a
pregoeira convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
7.23. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também
nessa etapa a pregoeira poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
7.24 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
7.25. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo
interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
7.26. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006, a pregoeira aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o
desempate, poderá a pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de
referência definido pela administração pública.
7.27. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1. A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação do
preâmbulo deste Edital.
8.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO (MEDIANTE
MAIOR DESCONTO) mediante o maior percentual repassado para a Prefeitura do valor
pago pelo arrematante Conforme o artigo 24 do Decreto n° 21.981/1932, (o valor máximo a
ser pago ao leiloeiro a título de taxa de comissão é de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
bem arrematado), observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às
especificações do objeto, podendo esta ser somente positiva, respeitados os limites estabelecidos,
sendo desclassificadas as propostas com valor acima do máximo definido em Edital.
8.2.1. Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo da contratação Conforme
estabelece o artigo 24 do Decreto n° 21.981/1932.
8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade,
podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
8.3.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
8.3.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
8.3.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administração ou com a iniciativa privada;
8.3.4. Pesquisa de preço com fornecedores, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;
8.3.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
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8.3.6. Estudos setoriais;
8.3.7. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal;
8.3.8. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
8.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante
e evidente pela análise da proposta, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.6. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
8.7. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
8.8. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
8.9 Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá
comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n. º 10.024/2019.
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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9.6 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 3 (três) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.
9.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
9.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.9 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
9.10 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.11. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.12 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
9.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
10. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ATUALIZADA
10.1 A Empresa vencedora deverá enviar à Comissão de Licitação, através do e-mail,
licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br após solicitação da Pregoeira Oficial, a Proposta de Preços
conforme ANEXO 05, escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, assinada pelo
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação.
10.2. Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada
item ao novo percentual proposto.
10.3. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que
oferecer o MAIOR DESCONTO.
10.4. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes inclusive o sistema ou plataforma utilizada para a realização dos leilões
públicos.
10.5. Serão rejeitadas as propostas que:
10.5.1. Contenham 03 (três) casas decimais ou mais em seus valores unitários e valor
global do item.
10.5.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante
com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da pregoeira;
10.5.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso,
prevalecerão estes últimos.
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10.6. Na proposta de preços deverá constar os bens especificados de forma clara,
cotados em conformidade com o Termo de Referência, com o edital e seus anexos, citando marca
e modelo ou outra característica que possa identificar o material, a quantidade solicitada, o valor
unitário e total, em moeda nacional, em algarismo, já considerando todas as despesas, tributos,
fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos,
mesmo que não estejam registrados neste documento. Os materiais deverão obedecer às
características técnicas correspondentes aos elementos contidos nas especificações expressas no
Termo de Referência.
11. DA HABILITAÇÃO
11.5. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
11.5.1. Conforme ANEXO 02
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
12.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio da
plataforma da BLL, em aba própria, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública.
12.1.1 A pregoeira terá até o primeiro dia útil que antecede a aberturada licitação para
responder a impugnação de que trata o item 12.1;
12.1.2 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
12.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na
sessão pública (20 minutos), de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer.
12.2.1. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo
de três dias úteis, por escrito e em campo próprio do sistema BLL.
12.2.2. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
12.2.3 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e
a pregoeira estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
12.3. Não serão aceitos recursos subscritos por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
12.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
12.5. Os recursos e impugnações contra decisões da pregoeira não terão efeito
suspensivo;
12.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13. DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 A VENCEDORA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo
Página 12 de 47

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.619.323/0001-20
Av. Remis João Loss, nº 600 Centro.
Fernandes Pinheiro - PR - CEP 84.535-000
Fone/Fax: (086) 3459-1109
E-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto
poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;
b) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de após a emissão da ondem de serviço ou
Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, e aplicado à multa de 15% (quinze
por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.
b1) A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor
contratado e descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
c) As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções,
administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela
introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
13.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, comportar valor em ser de
modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o
órgão) pelo infrator:
a) Advertência;
b) multa;
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.
14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o Contrato de
Prestação de Serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, obedecida a ordem de classificação.
14.2. Na assinatura do termo, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
Contrato.
14. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
14.1. Os prazos de validade referente ao processo de Pregão são os seguintes:
14.1.2 O prazo de validade das propostas para o ato de julgamento do Pregão é de 60
(sessenta) dias.
14.1.3 O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura, e prorrogável conforme estabelece o Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
14.1.4 Deixando o adjudicatário de executar os serviços licitados, poderá a pregoeira,
sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, examinar as ofertas
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
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15. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 A remuneração dos serviços prestados pelo CONTRATADO ficará a cargo do (s)
arrematante(s) e será representada apenas, e tão somente, pela comissão conforme proposta
vencedora apresentada pelo CONTRATADO na fase licitatória, sobre o valor arrecadado com a
possível alienação dos bens;
9.2 O Contratado receberá diretamente do Arrematante-Comprador, a comissão de
5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, assegurando assim o previsto no parágrafo 2ª
do artigo 41 da Lei Estadual nº 15.608/2007, no parágrafo único, do artigo 24 do Decreto nº
21.981/1932, combinado com a alínea “a”, do inciso II, do artigo 35 da Instrução Normativa
DREI nº 17/2013. O Contratado deverá realizar o depósito da parcela que repassará a
administração pública, conforme proposta vencedora do pregão, em até 2 dias úteis após a
realização do leilão.
9.3 O Contratado terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da realização de
cada Leilão, para apresentar Relatório de Venda dos bens.
9.4 No Relatório de Vendas deverão constar, no mínimo, descrição do bem, valor do
arremate, CPF/CNPJ e nome completo do Arrematante-Comprador, quantidade de lotes
arrematados e quantidade de lotes não arrematados.
9.5 O Relatório de Prestação de Contas do Leilão somente será aprovado pela
Comissão Permanente de Alienação de Veículos se cumpridas, pelo Contratado, todas as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
9.6 O Contratante não responderá, nem mesmo solidariamente, pela solvência e
adimplência dos Arrematantes-Compradores.
9.7 Em hipótese alguma será o Contratante responsável pela cobrança da comissão
devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos para recebê-la.
9.8 Caso não ocorra a efetivação da contratação de venda, por erro na publicação ou
falha nas informações, e ainda no caso do leilão público ser suspenso por determinação judicial, a
comissão supracitada será devolvida ao arrematante pelo CONTRATADO, sem que isto enseje
reembolso de qualquer espécie;
9.9 Não há previsão de recursos orçamentários para a presente contratação,
considerando que as despesas relativas aos serviços especificados correrão por conta de taxa de
comissão do leiloeiro, conforme previsto no artigo 24, parágrafo único, do Decreto nº
21.981/1932, arcada pelo arrematante.
9.10 A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO ficará isenta de
qualquer pagamento, ao leiloeiro e/ou a terceiros, não havendo custos para a Administração.
9.11 No caso de desistência do arrematante, não haverá a devolução da comissão pelo
CONTRATADO.
9.12 É expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à taxa
de comissão adotada no item 6.1, nos termos do inciso VI do artigo 25 da Lei 15.608/07.
16. DAS PENALIDADES
16.1 Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
16.1.1 O art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 cita: “Quem, convocado dentro do prazo de
Página 14 de 47

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.619.323/0001-20
Av. Remis João Loss, nº 600 Centro.
Fernandes Pinheiro - PR - CEP 84.535-000
Fone/Fax: (086) 3459-1109
E-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada do Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.”
16.2 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações sujeitará o contratado à
multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor
contratual, respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral
do contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação
inicialmente citada. No caso de inexecução total ou parcial do contrato o Departamento de
Compras e Licitações do Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 2%
(dois por cento) do valor total do contrato.
17. DOS PREÇOS E REAJUSTES
17.1 Os percentuais aplicados não serão reajustados;
18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
18.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, em
observância a Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, Decreto nº 8.420/2015.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um
processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii)
atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
18.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
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constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo.
18.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 Empresa deverá fornecer sempre que solicitado, durante todo o período de
vigência do contrato as Certidões exigidas para fins de: comprovação da manutenção das
condições de habilitação na licitação: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas quando as mesmas estiverem com sua validade vencida.
19.2 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o
Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná revogá-la, no todo ou em parte, por razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Fernandes Pinheiro, Estado do
Paraná poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou
para sua abertura;
19.3 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o
cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
19.4. Facultado a pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo;
19.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;
19.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.
19.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
19.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Paraná;
19.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela pregoeira;
19.10 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os
termos deste Edital;
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19.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da
negociação realizada.
19.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o de Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná considerado aquele a que
está vinculado a pregoeira;
19.13 A pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de
09hs00min às 17 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão de Licitações,
localizada no Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, prédio da Prefeitura Municipal
para melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe
de plantão para atendimento dos interessados;
19.14 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
19.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação da pregoeira em contrário.
19.16. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela pregoeira, nos termos da
legislação pertinente.
Fernandes Pinheiro, 21 de outubro de 2021.
______________________________
CAROLINE RODRIGUES DEA
Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 096/2021
ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO E VALORES
1.1 OBJETO: Contratação de leiloeiro oficial para a realização de Leilões Públicos
de bens da frota oficial do Município de Fernandes Pinheiro - PR, tais como, veículos leves,
médios e pesados, equipamentos rodoviários, tratores, sucatas de: lixos eletrônicos, móveis e de
ferro velho, considerados ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, recicláveis e sucatas e outros
mantidos em pátios, declarados desnecessários ou inservíveis pela Administração Pública
Municipal.
1.1.1 O Município de Fernandes Pinheiro pretende, ato contínuo à assinatura do
Contrato, disponibilizar, em primeiro momento, aproximadamente 34 (trinta e quatro) veículos
para serem leiloados entre automóveis, caminhões, ônibus e máquinas, além de sucatas de ferro
velho, lixo eletrônico e de móveis diversos.
1.1.2 Esta quantidade é apenas referencial, não estando a Prefeitura Municipal de
Fernandes Pinheiro obrigada a cumpri-la, podendo variar de acordo com a conveniência,
oportunidade e necessidade da Administração.
1.1.3 A presente contratação adotará como regime de execução de empreitada por
preço unitário, uma vez que a possível comissão será devida após a realização de cada leilão, não
sendo possível mensurar o resultado para a execução total do contrato.
1.1.4 A Pregoeira verificará as propostas de preços apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem a descrição dos serviços compatíveis com
o objeto deste Pregão.
1.1.4.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
1.1.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estasparticiparão da fase de lances.
1.1.6 O critério de julgamento será do tipo MENOR PREÇO, aferido a partir do
maior percentual de repasse à Administração do valor de 5% (cinco por cento) da comissão a ser
paga pelo Arrematante- Comprador na execução do Leilão.
1.1.6.1 ATENÇÃO: O sistema disponibilizará a disputa do Pregão Eletrônico na
modalidade “Maior Desconto”. Os Licitantes, no entanto, devem interpretar “Maior Desconto”
como “maior percentual de repasse à Administração do valor de 5% (cinco por cento) da
comissão a ser paga pelo Arrematante- Comprador na execução do leilão”. Sagrar-se-á vencedor
do certame o Licitante que oferecer “maior desconto”, ou seja, aquele que repassar o maior
percentual da comissão de 5% recebida do Arrematante-Comprador para a Administração.
1.1.6.2 No sistema www.bll.org.br o valor inicial para base da disputa deverá ser de
no Mínimo 0,01 (um centésimo), equivalente ao repasse de 0,01% (um centésimo por cento) para
a administração.
1.1.6.3 A disputa ocorrerá pelo valor percentual ofertado pelos Licitantes. Quem
oferecer maior percentual de repasse para a administração será o vencedor.
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1.1.6.4 Os Licitantes deverão ofertar lances de repasse para a administração, de no
mínimo, 0,01% e, de no máximo, 4,99%.
1.1.6.5 Um lance de 0,01% (um centésimo por cento) significa que o Licitante abre
mão de 0,01% (um centésimo por cento) de sua Comissão de 5% (cinco por cento) para a
Administração, permanecendo com 4,99% (quatro vírgula noventa e nove por cento) de sua
Comissão;
1.1.6.6 Um lance de 3,5% (três vírgula cinco por cento) significa que o Licitante abre
mão de 3,5% (três vírgula cinco por cento) de sua Comissão de 5% (cinco por cento) para a
Administração, permanecendo com 1,5% (um vírgula cinco por cento) de sua Comissão.
1.1.6.7 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
1.1.6.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em casos de
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência para efeito de
comprovação da exequibilidade.
1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.2.1 Os serviços a serem desempenhados pelo leiloeiro vencedor do processo
licitatório devem seguir a legislação vigente a saber: Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de
2007, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 4.507, de 1º de abril de
2009, Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, Lei Estadual nº 19.140, de 27 de
setembro de 2017, Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
1.3 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
1.3.1 A execução do serviço de leiloeiro deverá ocorrer de forma eletrônica e
presencial em local estabelecido no município em que se encontram os lotes dos bens a serem
leiloados.
1.3.1.1 O local onde encontra-se os veículos da Prefeitura Municipal está localizado
na Rua Jorge Kaier, s/n, Bairro: Centro, no Município de Fernandes Pinheiro - PR.
1.3.2 A execução do serviço deve ocorrer dentro dos prazos estabelecidos na
legislação vigente e em conformidade com o presente.
1.3.3 Assinado e publicado o Contrato, o Contratado deverá iniciar a preparação para
a realização de cada Leilão, em até 3 (três) dias úteis após cada ato de convocação do
Contratante.
1.3.4 A preparação para o Leilão se inicia com a primeira Reunião, a ser convocada
pelo Departamento de Frotas do Município, na qual serão definidas as estratégias, local, data, etc.
1.3.5 A convocação poderá ser feita por qualquer meio de comunicação previamente
combinado entre as partes, na primeira reunião.
1.3.6 O Leiloeiro Público Oficial contratado atuará nos leilões promovidos pelo
Contratante, no período de vigência contratual, devendo-se observar, para a execução do objeto,
sem prejuízo das obrigações da contratante e contratado descritas neste Termo de Referência, a
seguinte dinâmica:
1.3.6.1 A Contratada deverá conferir os documentos necessários dos veículos a serem
leiloados e fazer a análise devida, além de informar a contratante caso exista algum empecilho
referente a documentação que impeça algum bem ou lote de ir a leilão.
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1.3.6.2 A Contratada deverá dispor de dados, softwares ou qualquer outra forma de
controle e/ou gerenciamento, com a finalidade de prestar informações à Contratante, objetivando
dar celeridade ao processo de leilão destes.
1.3.6.3 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;
1.3..6.4 Caberá ao Leiloeiro, antes da data de abertura do pátio para a visitação
pública, identificar os lotes de forma clara e precisa.
1.3.6.5 Disponibilizar plataforma de leilão online que deverá conter ao menos
(apresentação dos lotes, relação dos bens que compõe cada lotes com fotografias, informações
quanto ao estado de conservação e dados sobre débitos que possuam), além do preço do bem ou
lote;
1.3.6.6 No dia da visitação, o Contratado deverá oferecer aos visitantes cópias dos
editais de leilão, contendo o texto com a regra do certame, assim como o anexo com a relação de
bens e valores.
1.3.6.7 Organizar visitação dos bens disponibilizados para leilão, com especial
atenção a promover acessibilidade e espaço suficiente par que todos os visitantes (arrematantes)
possam ter a oportunidade vistoriar todo e qualquer lote.
1.3.6.8 O Leiloeiro deverá adotar medidas necessárias a fim de receber valores
referentes aos lotes arrematados;
1.3.6.9 Acompanhar e dar todo o auxílio necessário ao Contratante, quanto a entrega
dos bens aos arrematantes, assim como a entrega dos documentos necessários à transferência de
propriedade dos bens junto ao DETRAN/PR; Promover de forma clara a prestação de contas a
Comissão de Leilão com todos os recibos, atas, relatórios, notas de venda e documentos
pertinentes ao procedimento de leilão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de
realização do certame.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A presente contratação se Justifica pela necessidade da realização de leilões
públicos de bens inservíveis para o Município de Fernandes Pinheiro, ainda pela inexistência de
servidor do quadro de funcionários da Prefeitura qualificado para este fim.
3 PESQUISA DE PREÇOS
3.1 Conforme estabelece o artigo 24 do Decreto n° 21.981/1932, o valor máximo a
ser pago ao leiloeiro a título de taxa de comissão é de 5% (cinco por cento) sobre o valor do bem
arrematado.
Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção
escrita que, sobre todos ou alguns dos efeitos a vender, eles
estabelecerem com os comitentes. Em falta de estipulação prévia,
regulará a taxa de 5% (cinco por cento), sobre moveis, mercadorias,
joias e outros efeitos e a de 3 % (três por cento), sobre bens imóveis de
qualquer natureza. (Redação dada pelo Decreto nº 22.427, de 1933) [...]
Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por
cento sobre quaisquer bens arrematados.
4. PARCELAMENTO DO OBJETO
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4.1 O objeto deve ser licitado em lote único, em face da necessidade da prestação de
serviço de Leiloeiro Público Oficial, para a realização, incluindo a preparação, organização e
condução, de Leilões Públicos de Bens Móveis Inservíveis ao Município de Fernandes Pinheiro PR, conforme necessidade e diretrizes do Departamento de Frotas da Prefeitura Municipal.
5. SUSTENTABILIDADE
5.1 Tendo em vista tratar-se de contratação de Leiloeiro Oficial essas ações não serão
adotadas, pois o serviço prestado não empregará materiais que justifiquem práticas sustentáveis
aplicadas na eficiência e preservação dos recursos utilizados.
6. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
6.1 Não se aplica a contratação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE tendo em vista que a atividade de leiloeiro oficial é regulamentada e
exercida por pessoa física.
7. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS
7.1 O objeto dessa licitação é classificado como serviço comum, por possuir
especificação usual de mercado e padrão de qualidade definidos em Edital, conforme estabelece o
art. 45, da Lei Estadual n.º 15.608/2007.
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE
8.1 São obrigações do Contratado:
8.1.1 Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em
conformidade com as especificações básicas constantes do Edital;
8.1.2 Ser responsável, em relação aos seus técnicos e ao serviço, por todas as
despesas decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como: salários, encargos
sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem,
alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do procedimento
licitatório;
8.1.3 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a
causar ao patrimônio do órgão ou entidade contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou
omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo o ônus decorrente;
8.1.4 Manter, durante o período de vigência do contrato de prestação de serviço, todas
as condições da licitação, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnicooperacional;
8.1.5 Justificar, ao órgão ou entidade contratante, eventuais motivos de força maior
que impeçam a realização dos serviços, objeto do contrato, apresentando novo cronograma para a
assinatura de eventual Termo Aditivo para alteração do prazo de execução;
8.1.6 Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da
legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação da prestação do serviço;
8.1.7 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pelo órgão ou entidade contratante;
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8.1.8 Cumprir ou elaborar em conjunto com o órgão ou entidade contratante o
planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma
de execução das tarefas;
8.1.9 Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades do órgão ou entidade
contratante, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;
8.1.10 Apresentar, quando solicitado pelo órgão ou entidade contratante, relação
completa dos profissionais, indicando os cargos, funções e respectivos nomes completos, bem
como, o demonstrativo do tempo alocado e cronograma respectivo;
8.1.11 Manter as informações e dados do órgão ou entidade contratante em caráter de
absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgação para
terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de todos
os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do relatório final ou do trabalho
contratado.
8.1.12 Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que
devem nortear as ações do contratado e a conduta de seus funcionários no exercício das
atividades previstas no contrato.
8.1.13 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua
proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato;
8.1.14 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.15 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis)
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.17 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.18 Manter atualizado os seus dados no Cadastro de Fornecedores do Município de
Fernandes Pinheiro;
8.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do Contrato;
8.1.20 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de
Referência;
8.1.21 Garantir ao Contratante:
a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitações;
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato,
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inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem
que exista autorização expressa do Contratante.
8.1.22 Sem prejuízo das obrigações dispostas na legislação vigente e demais subitens
deste Termo de Referência, caberá ao Contratado:
8.1.23 Programar e acompanhar a visitação dos bens disponibilizados para Leilão que
estarão disponíveis no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro;
8.1.24 Executar os serviços conforme especificações neste Termo de Referência e de
acordo com a sua proposta, com a alocação de mão-de-obra necessária ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios,
disponibilizar o espaço físico, etc;
8.1.25 Disponibilizar plataforma de leilão eletrônico online que deverá contar
minimamente as seguintes informações:
I - Apresentação dos lotes;
II - Relação dos bens que compõem cada lote acompanhada das fotografias dos
mesmos;
III - Especificações técnicas relevantes sobre os bens e seu estado de conservação;
IV – Dados sobre débitos que os bens possuam, como multas relativas a períodos
anteriores à data da venda, licenciamento, seguro obrigatório, etc.;
V - Preço do bem ou do lote.
8.1.26 Disponibilizar canal de comunicação para contato pelos interessados na
aquisição dos bens a serem leiloados, através de meio eletrônico (por e-mail e chat online) e
serviço telefônico para orientação sobre o processo de leilão e a forma de participação.
8.1.27
Disponibilizar infraestrutura de tecnologia para viabilizar a participação de
interessados via WEB, recebendo lances on line, com interatividade entre os lances ofertados de
maneira presencial e eletrônica;
8.1.28 Organizar e realizar o Leilão dos bens na data, local e horário previamente
definidos em conjunto com o Contratante;
8.1.29 Leiloeiro Público Oficial deverá dispor de sistema informatizado para controle
das atividades inerentes à venda dos bens, assim como fornecer relatórios gerenciais em cada fase
do processo (a exemplo de cadastramento de bens, avaliação prévia, administração/realização do
Leilão oficial, relatório específico dos leilões, prestação de contas sobre a venda do bem, dentre
outros).
8.1.30 Conduzir o Leilão público com dinamismo, respeitando os princípios da
impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade;
8.1.31 Envidar esforços no sentido de promover a venda de todos os lotes;
8.1.32 Adotar efetivas providências para recebimento dos valores referentes aos lotes
arrematados;
8.1.33 Divulgar cada Leilão por meio de redes sociais, mala-direta, sítio próprio,
faixas, folders e/ou panfletos, catálogos, se for o caso, sem ônus para o Contratante;
8.1.34 Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
8.1.35 Zelar pelos interesses da Administração Pública relativamente ao objeto do
Contrato;
8.1.36 Formar, custear, treinar e administrar todos os membros da equipe de apoio
cuja atuação seja necessária à boa condução de cada Leilão e substituir prontamente o Preposto
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ou membros da equipe de apoio a realização de cada Leilão que, a juízo da fiscalização, seja
inconveniente aos interesses da Administração Pública relativamente aos serviços;
8.1.37 Adotar todas as providências e suprir todos os demais custos necessários à
regularidade e boa condução dos leilões que presidir;
8.1.38 Orientar o Contratante na organização dos bens disponíveis para Leilão;
8.1.39 Colaborar na avaliação dos bens a serem leiloados, respeitando a avaliação
mínima atribuída pelo Contratante, através de Laudo de Avaliação, caso seja necessário;
8.1.40 Colaborar na elaboração da minuta do Edital de cada Leilão, para divulgação;
8.1.41 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
8.1.42 Responsabilizar pelas despesas, assim como por todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, cíveis e tributários, tais como indenizações, férias, seguro de acidente de
trabalho, enfermidade, repouso semanal, FGTS e contribuições para a previdência social
decorrentes das relações que ajustar com empregados, prepostos ou membros da equipe de apoio
de cada Leilão, se eventualmente utilizados, na prestação dos serviços em tela, ou decorrentes de
danos de qual quer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária do
Contratante.
8.1.43 Divulgar os leilões através dos meios de comunicação, observando os padrões
adotados ou estabelecidos pela Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Fernandes
Pinheiro;
8.1.44 Responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas
necessárias à realização do leilão, com montagem/desmontagem, sistema audiovisual,
acomodação e toda infraestrutura necessária e compatível com a expectativa de público gerado
pela realização do evento;
8.1.45 Anunciar o leilão, ressalvadas as hipóteses previstas em legislação especial,
pelo menos 3 (três) vezes em jornal de grande circulação.
8.1.46 Fotografar os veículos a serem ofertados e dispor de sistema audiovisual para
apresentação dos lotes durante a realização dos leilões.
8.1.47 Providenciar cópias dos editais de leilão, contendo o texto com a regra do
certame e anexo com a relação dos bens e valores, em número compatível com a expectativa de
público gerada pela quantidade de lotes ofertados.
8.1.48 Dispor de plataforma virtual para que todos os leilões possam ser realizados
concomitantemente de forma presencial e eletrônica através da internet, de modo a permitir a
participação de potenciais clientes onde quer que estes estejam.
8.1.49 Dispor de pessoal próprio para a prestação de todos os serviços necessários à
realização do certame e a sua prestação de contas.
8.1.50 Conduzir o leilão utilizando-se de materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários à perfeita execução.
8.1.51 No início de cada leilão, exibir a carteira de exercício profissional ou o título
de habilitação, fornecidos pela Junta Comercial.
8.1.52 Conduzir a sessão pública do leilão.
8.1.53 Conduzir os leilões dentro dos padrões e critérios estabelecidos pela legislação
em vigor.
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8.1.54 Anteriormente ao leilão, tornar conhecidas as condições dos veículos,
exigências de participação, informações relativas ao arremate e condições de pagamento, da
entrega dos bens e obrigações dos arrematante e demais disposições constante no edital de leilão.
8.1.55 Os valores recebidos dos arrematantes (cheque ou espécie), deverão ser
depositados pelo Leiloeiro Público Oficial no próximo dia útil a contar da data de realização do
leilão, em conta leilão. Nos casos em que o retardamento da efetivação do pagamento dos lotes
arrematados seja decorrente de negligência ou imperícia do leiloeiro, a multa estipulada no edital
deverá ser por ele suportada.
8.1.56 Adotar as medidas legais cabíveis, na hipótese de o arrematante não efetuar o
pagamento no prazo marcado.
8.1.57 Apresentar a Comissão de Licitações, a prestação de contas final com todos os
recibos, atas, relatórios, notas de venda e documentos pertinentes ao procedimento de leilão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de realização do certame.
8.1.58 O Relatório de Leilão, deverá ser disponibilizado pelo leiloeiro de forma
impressa, devidamente assinado e, em planilha eletrônica, conforme modelo estabelecido pela
Comissão de Leilão e deverá conter a identificação das cidades (locais de depósitos dos bens),
número dos pátios, informações correspondentes aos lotes retirados antes da abertura do certame,
lotes vendidos e não vendidos, nome, CPF ou CNPJ dos arrematantes, número das Notas de
Venda, valor da avaliação e venda dos bens.
8.1.59 Acompanhar e auxiliar o Departamento de Frotas na entrega dos bens aos
arrematantes.
8.1.60 Acompanhar e auxiliar o Departamento de Frotas na entrega dos documentos
necessários à transferência da propriedade dos bens junto ao DETRAN/PR;
8.1.61 As Notas de Venda serão disponibilizadas pelo leiloeiro em 02 (duas) vias,
contendo as informações dos veículos, arrematantes e valores, de acordo com o modelo
estabelecido pela Comissão de Leilão, separadas pela ordem de cidades, conforme sequencia
identificada nos editais, sendo que uma via ficará arquivada na Comissão de Leilão e a outra, será
entregue ao arrematante, por ocasião da retirada do(s) veículo(s).
8.1.62 Manter sigilo sobre as informações recebidas, preservando a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assim como de quaisquer outros
dados cuja publicidade seja restringida pela legislação vigente.
8.2 São obrigações do Contratante:
8.2.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
8.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
8.2.4 Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
8.2.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através
de comissão ou de servidores especialmente designados, a quem caberá subsidiar o gestor para
atesto das faturas apresentadas;
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8.2.6 Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do
serviço, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;
8.2.7 Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e
fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
8.2.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado.
8.2.9 Sem prejuízo das obrigações dispostas na legislação vigente e demais subitens
deste Termo de Referência, caberá ao Contratante:
8.2.10 Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Fiscal do Contrato,
servidor especialmente designado, na forma prevista no arts. 67 da Lei Estadual nº 8.666/93;
8.2.11 Proporcionar todas as condições necessárias, para que o leiloeiro contratado
possa cumprir o estabelecido no contrato;
8.2.12 Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel
execução contratual, que venham a ser solicitados pelos técnicos do contratado;
8.2.13 Fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos serviços objeto
do contrato;
8.2.14 Garantir o acesso e a permanência dos técnicos do contratado nas
dependências dos órgãos ou entidades contratantes, quando necessário para a execução dos
serviços, objeto do contrato.
8.2.15 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.16 Proporcionar ao Contratado o acesso às informações e documentos necessários
ao desenvolvimento dos serviços;
8.2.17 Fornecer a relação discriminada dos itens a serem leiloados;
8.2.18 Definir, juntamente com o Contratado, local, data e horário para a realização
dos Leilões;
8.2.19 Elaborar o Edital do Leilão;
8.2.20 Divulgar o Edital do Leilão na Imprensa Oficial, sítio da Prefeitura Municipal
de Fernandes Pinheiro e de outros órgãos da Administração Pública, se for o caso;
8.2.21 Acompanhar todas as etapas do Leilão;
8.2.22 Receber e conferir a Prestação de Contas apresentada pelo Contratado;
8.2.23 Publicar na Imprensa Oficial o resultado do Leilão;
8.2.24 Proceder a entrega dos bens aos Arrematantes-Compradores;
8.2.25 Proceder a entrega dos documentos necessários à transferência da propriedade
dos bens junto ao DETRAN/PR;
8.2.26 Notificar ao DETRAN/PR acerca dos veículos arrematados, na forma do
Código Brasileiro de Trânsito;
8.2.27 Supervisionar a prestação dos serviços, verificando se todas as obrigações
estão sendo e foram cumpridas, assim como propor a aplicação de penalidades ao Contratado
pelas irregularidades cometidas pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual;
8.2.28 Disponibilizar ao Leiloeiro Oficial os dados da conta bancária (Conta Leilão),
para recebimento dos valores devidos, em função dos lotes arrematados;
8.2.29 Avaliar e definir os valores mínimos dos lotes participantes do leilão para
arremate;
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8.2.30 Entregar ao leiloeiro a relação dos bens a serem leiloados contendo os dados
necessários para emissão das Notas de Venda e elaboração de relatórios;
8.2.31 Disponibilizar ao leiloeiro a matriz dos editais de leilão, contendo o texto com
a regra do certame e anexo com a relação dos bens e valores, visando a reprodução do documento
para utilização no dia do evento;
8.2.32 Manter sob sua guarda os bens a serem leiloados e liberá-los aos arrematantes
indicados pelo leiloeiro, sem prejuízo do leiloeiro e seus prepostos vistoriarem os bens
depositados;
8.2.33 Prestar ao leiloeiro as informações que julgar necessárias para a execução de
seus serviços, por escrito e de forma fundamentada;
8.2.34 Planejar em conjunto com o leiloeiro contratado todas as fases do leilão, de
modo que possam ser rigorosamente cumpridas as exigências legais;
8.2.35 Fiscalizar a execução dos serviços realizados pelo leiloeiro;
8.2.36 Exigir o cumprimento, pelo leiloeiro, das obrigações estabelecidas neste
instrumento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 096/2021
ANEXO 02
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do
PREGÃO são os seguintes:
I - À habilitação jurídica;
a) Cópia da Cédula de Identidade.
b) Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.
c) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), com situação
cadastral regular, emitida através da internet, com data não superior a 30 (trinta) dias, anteriores à
data da apresentação da proposta.
II - À regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de certidão expedida
na forma da lei, no prazo de validade.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal referente ao domicílio
profissional, abrangendo os tributos mobiliários e imobiliários através de certidão expedida na
forma da lei, no prazo de validade. Na hipótese de o licitante não ser proprietário de imóvel no
Município de seu domicílio profissional, deverá ser apresentada certidão negativa ou declaração
expedida pela Municipalidade, que comprove essa situação ou, ainda, declaração de isenção
devidamente assinada.
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal nº
12.440/2011.
III - Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Paraná –
JUCEPAR;
b) Um ou mais atestados de capacidade técnica ou declaração, emitidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que o interessado realizou eventos análogos
(leilões empresariais, judiciais e/ou extrajudiciais de bens de maneira satisfatória). Tais atestados
deverão ser emitidos em papel timbrado, contendo o seguinte teor:
a) Nome do Leiloeiro oficial, nº de inscrição no CPF/MF, endereço e telefone;
b) CNPJ do Declarante, local e data de emissão;
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c) Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das
informações;
d) Comprovação de ter realizado leilão de bens;
e) Período da prestação dos serviços.
1.3.3 Não serão aceitos Atestado (s) fornecidos por Pessoas Físicas.
1.3.4 Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou documentos de que trata este
item, nem documentação incompleta, sendo a mesma de inteira responsabilidade do interessado.
IV - Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da
Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
a) Declaração, sob as penas da Lei, que não inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores –
podendo para tanto ser utilizado o modelo constante do ANEXO 03.
b) Declaração, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal,
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou
insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos – podendo para tanto ser utilizado o modelo
constante do ANEXO 04.
2. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados no sistema de
pregão eletrônico (BLL) na forma original, por qualquer processo de cópia autenticada por
Tabelião Público ou publicação em órgão da imprensa oficial.
3. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
4. A pregoeira reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo
para atendimento.
5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital e não estarem anexados na
plataforma eletrônica na Aba documentação implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob
qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a
habilitação.
6. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de
60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 096/2021
ANEXO 03
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A signatária da presente empresa, em atendimento ao Pregão, na forma Eletrônica nº
096/2021, pelo presente DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

__________________, em _____ de _____________ de 2021.

_______________________________
(Assinatura do representante legal)

Razão Social da Proponente: _____________________________________________
CNPJ: ____________________________________
Endereço da empresa: ___________________________________________________
Fone: (_____) ________________________
Nome do representante legal da empresa proponente: ____________________
R.G.: ___________________________
CPF: ___________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 096/2021
ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

A signatária da presente empresa, em atendimento ao Pregão, na forma Eletrônica nº
096/2021, pelo presente DECLARA que não possui, em nosso Quadro de Pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
OBS.: Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.

__________________, em _____ de _____________ de 2021.

_______________________________
(Assinatura do representante legal)

Razão Social da Proponente: _____________________________________________
CNPJ: ____________________________________
Endereço da empresa: ___________________________________________________
Fone: (_____) ________________________
Nome do representante legal da empresa proponente: ____________________
R.G.: ___________________________
CPF: ___________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 096/2021
ANEXO 05
CARTA-PROPOSTA
Razão Social da Proponente: _____________________________________________
CPF: ____________________________________
RG: _____________________________________
Endereço: ___________________________________________________
Fone: (_____) ________________________
E-mail: ________________________________
Ref.: Pregão, na forma Eletrônica nº 096/2021– Prefeitura Municipal de Fernandes
Pinheiro - Paraná
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta para Execução dos Itens abaixo discriminados,
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
Percentual de Desconto Proposto: %
Obs. Percentual que será repassado para o Município
O prazo de validade da presente proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias, tais como os
encargos (entrega, obrigações sociais, impostos, taxas etc.).
_________, ____ de ____________ de 2021.
_______________________
Assinatura do representante legal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 096/2021
ANEXO 06
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA DA
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE
OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Endereço:
Complemento
Bairro:
Cidade:
UF
CEP:
CNPJ/CPF:
Inscrição estadual:
RG
Telefone comercial:
Fax:
Celular:
E-mail:
Representante legal:
Cargo:
Telefone:
Ramo de Atividade:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos
quais venha a participar;
II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara
ter pleno conhecimento;
IV. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo
I; e
V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
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4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga
plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes
do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
II. apresentar lance de preço;
III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pela pregoeira;
IV. solicitar informações via sistema eletrônico;
V. interpor recursos contra atos da pregoeira;
VI. apresentar e retirar documentos;
VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
VIII. assinar documentos relativos às propostas;
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.
Local e data:

Assinatura: _____________________________________________________________
(Reconhecer firma em cartório)
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)
Indicação de Usuário do Sistema
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
2
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
3
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:

Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou
prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas
no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
V. O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.
Local e data:
Responsável: ___________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________
(Reconhecer firma em cartório)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 096/2021
ANEXO 07
FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Número do edital: ____________________________________________________________
Órgão: _____________________________________________________________________
Especificação dos Serviços (Conforme exigência mínima do Edital e do Anexo 01 – Termo de
Referência): ________________________________________________________________
Percentual aplicado (em %): ____________________________________________________
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório (Edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP.).

_________, ____ de ____________ de 2021.
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ANEXO 08
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/2021
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 096/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, á Av.
Remis João Loss, nº 600, CEP: 84.535-000 Bairro: Centro no Município de
Fernandes Pinheiro - PR, inscrito no CNPJ nº 01.619.323/0001-20, devidamente
representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e
funções, Sra. Cleonice Aparecida Kufener Schuck, residente e domiciliado na
localidade rural de Queimadinhas, município de Fernandes Pinheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 14.157.336-5-PR e do CPF sob nº 575.449.059-34, e
CONTRATADA: ______________, pessoa física de direito privado, residente à
_____________, nº _______, CEP: ________, Bairro: _______ na cidade de
______, Estado ________, inscrita no CPF nº ___________, e portador da
Cédula de Identidade RG nº _______________ telefone: (xx) ________,
resolveram, à vista do resultado da Licitação na modalidade Pregão, na forma
eletrônica nº 096/2021, regido Pela Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, com
aplicação subsidiária da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem assim, com fundamento no
Decreto de Homologação e Adjudicação da Prefeita Municipal contido nos autos,
firmar o presente contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e
condições a seguir enumeradas, as quais mutuamente aceitam e outorgam, a
saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
§ Único - O presente contrato tem por objeto a Contratação de leiloeiro oficial para a
realização de Leilões Públicos de bens da frota oficial do Município de Fernandes Pinheiro - PR,
tais como, veículos leves, médios e pesados, equipamentos rodoviários, tratores, sucatas de: lixos
eletrônicos, móveis e de ferro velho, considerados ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis,
recicláveis e sucatas e outros mantidos em pátios, declarados desnecessários ou inservíveis pela
Administração Pública Municipal, conforme necessidade de consumo da CONTRATANTE,
obedecendo as especificações constantes do Edital supramencionado e proposta final firmada
pela homologação (que faz parte integrante deste contrato).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO VALOR DO CONTRATO
§ 1º - O Contratante receberá uma comissão de __% sobre os valores arrecadados
com o leilão, já descontado o percentual ofertado pelo contratado no pregão096/2021 que foi de
__%.
§ 2º - No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do
objeto do contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços
contratados.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
§ Único - Este contrato não permite reajuste de valores.
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
§ Único - A fiscalização ficará a cargo do servidor __________, RG: _______, CPF:
__________, residente à Rua: _______, n°__, Bairro _____, CEP _____ Nomeado pela Portaria
_________, para tanto instituído, “permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiálo de informações pertinentes a essa atribuição” (art. 67 da lei 8666/93).
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS
§ 1º - A execução do serviço de leiloeiro deverá ocorrer de forma eletrônica e
presencial em local estabelecido no município em que se encontram os lotes dos bens a serem
leiloados.
§ 2º - O pátio de veículos da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro está
localizado à Rua Jorge Kaier, s/n, Bairro: Centro, no Município de Fernandes Pinheiro - PR.
§ 3º - A execução do serviço deve ocorrer dentro dos prazos estabelecidos na
legislação vigente e em conformidade com o presente.
§ 4º - Assinado e publicado o Contrato, o Contratado deverá iniciar a preparação para
a realização de cada Leilão, em até 3 (três) dias úteis após cada ato de convocação do
Contratante.
§ 5º - A convocação será feita por qualquer meio de comunicação previamente
combinado entre as partes.
§ 6º - O contratado atuará nos leilões promovidos pelo Contratante, no período de
vigência contratual, devendo-se observar, para a execução do objeto, sem prejuízo das obrigações
da contratante e contratado descritas no Termo de Referência, a seguinte dinâmica:
a) A Contratada deverá conferir os documentos necessários dos veículos a serem
leiloados e fazer a análise devida, além de informar a contratante caso exista algum empecilho
referente a documentação que impeça algum bem ou lote de ir a leilão.
b) A Contratada deverá dispor de dados, softwares ou qualquer outra forma de
controle e/ou gerenciamento, com a finalidade de prestar informações à Contratante, objetivando
dar celeridade ao processo de leilão destes.
c) Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
d) Caberá ao Leiloeiro, antes da data de abertura do pátio para a visitação pública,
identificar os lotes de forma clara e precisa.
e) Disponibilizar plataforma de leilão online que deverá conter ao menos
(apresentação dos lotes, relação dos bens que compõe cada lotes com fotografias, informações
quanto ao estado de conservação e dados sobre débitos que possuam), além do preço do bem ou
lote;
f) No dia da visitação, o Contratado deverá oferecer aos visitantes cópias dos editais
de leilão, contendo o texto com a regra do certame, assim como o anexo com a relação de bens e
valores.
g) Organizar a visitação dos bens disponibilizados para leilão, com especial atenção a
promover acessibilidade e espaço suficiente par que todos os visitantes (arrematantes) possam ter
a oportunidade vistoriar todo e qualquer lote.
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h) O Leiloeiro deverá adotar medidas necessárias a fim de receber valores referentes
aos lotes arrematados;
i) Acompanhar e dar todo o auxílio necessário ao Contratante, quanto a entrega dos
bens aos arrematantes, assim como a entrega dos documentos necessários à transferência de
propriedade dos bens junto ao DETRAN/PR; Promover de forma clara a prestação de contas a
Comissão de Leilão com todos os recibos, atas, relatórios, notas de venda e documentos
pertinentes ao procedimento de leilão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de
realização do certame.
j) Os serviços devem ser recebidos provisoriamente pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato no prazo de 02 (dois) dias, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações no Termo de Referência e na proposta.
k) Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e
na proposta, os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo
fiscal do Contrato, às custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações
deverão ser rejeitados.
l) Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as
correções.
§ 7º - O Contratado deverá obedecer todas as determinações contidas nos Decretos
Municipais emitidos que possuem a finalidade de evitar a disseminação na Pandemia, tais como:
a) disponibilizar para todos os participantes presenciais do leilão álcool em gel;
b) informar aos participantes presenciais sobre a utilização correta de máscaras
faciais;
c) tais determinações servem tanto para o dia da realização dos leilões quanto aos dias
marcados por interessados que solicitem visitação anterior.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
§ Único - Não há previsão de recursos orçamentários para a presente contratação,
considerando que as despesas relativas aos serviços especificados correrão por conta de taxa de
comissão do leiloeiro, conforme previsto no artigo 24, parágrafo único, do Decreto nº
21.981/1932, arcada pelo arrematante do leilão.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
§ Único - O presente contrato terá prazo de execução de 12 (doze) meses e prazo de
vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado
por igual período, se houver comum acordo entre ambas as partes, não ultrapassando o limite de
60 (sessenta) meses no total, conforme Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
§ 1º - A remuneração dos serviços prestados pelo CONTRATADO ficará a cargo do
(s) arrematante(s) e será representada apenas, e tão somente, pela comissão conforme proposta
vencedora apresentada pelo CONTRATADO na fase licitatória, sobre o valor arrecadado com a
possível alienação dos bens;
§ 2º - O Contratado receberá diretamente do Arrematante-Comprador, a comissão de
5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, assegurando assim o previsto no paragrafo 2ª
do artigo 41 da Lei Estadual nº 15.608/2007, no parágrafo único, do artigo 24 do Decreto nº
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21.981/1932. O Contratado deverá realizar o depósito da parcela que repassará a administração
pública, conforme proposta vencedora do pregão, em até 2 dias úteis após a realização do leilão.
§ 3º - O Contratado terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da realização de
cada Leilão, para apresentar Relatório de Venda dos bens.
§ 4º - No Relatório de Vendas deverão constar, no mínimo, descrição do bem, valor
do arremate, CPF/CNPJ e nome completo do Arrematante-Comprador, quantidade de lotes
arrematados e quantidade de lotes não arrematados.
§ 5º - O Relatório de Prestação de Contas do Leilão somente será aprovado pela
Comissão Permanente de Alienação de Veículos se cumpridas, pelo Contratado, todas as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
§ 6º - O Contratante não responderá, nem mesmo solidariamente, pela solvência e
adimplência dos Arrematantes-Compradores.
§ 7º - Em hipótese alguma será o Contratante responsável pela cobrança da comissão
devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos para recebê-la.
§ 8º - Caso não ocorra a efetivação da contratação de venda, por erro na publicação
ou falha nas informações, e ainda no caso do leilão público ser suspenso por determinação
judicial, a comissão supracitada será devolvida ao arrematante pelo CONTRATADO, sem que
isto enseje reembolso de qualquer espécie;
§ 9º - Não há previsão de recursos orçamentários para a presente contratação,
considerando que as despesas relativas aos serviços especificados correrão por conta de taxa de
comissão do leiloeiro, conforme previsto no artigo 24, parágrafo único, do Decreto nº
21.981/1932, arcada pelo arrematante.
§ 10º - A Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro ficará isenta de qualquer
pagamento, ao leiloeiro e/ou a terceiros, não havendo custos para a Administração.
§ 11º - No caso de desistência do arrematante, não haverá a devolução da comissão
pelo CONTRATADO.
§ 12º - É expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à taxa
de comissão adotada no item 6.1, nos termos do inciso VI do artigo 25 da Lei 15.608/07.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
§ 1º - São obrigações do Contratado:
I - Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em
conformidade com as especificações básicas constantes do Edital;
II - Ser responsável, em relação aos seus técnicos e ao serviço, por todas as despesas
decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como: salários, encargos sociais,
taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e
outros que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do procedimento licitatório;
III - Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a
causar ao patrimônio do órgão ou entidade contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou
omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo o ônus decorrente;
IV - Manter, durante o período de vigência do contrato de prestação de serviço, todas
as condições da licitação, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnicooperacional;
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V - Justificar, ao órgão ou entidade contratante, eventuais motivos de força maior que
impeçam a realização dos serviços, objeto do contrato, apresentando novo cronograma para a
assinatura de eventual Termo Aditivo para alteração do prazo de execução;
VI - Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da
legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação da prestação do serviço;
VII - Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pelo órgão ou entidade contratante;
VIII - Cumprir ou elaborar em conjunto com o órgão ou entidade contratante o
planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma
de execução das tarefas;
IX - Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades do órgão ou entidade
contratante, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;
X - Apresentar, quando solicitado pelo órgão ou entidade contratante, relação
completa dos profissionais, indicando os cargos, funções e respectivos nomes completos, bem
como, o demonstrativo do tempo alocado e cronograma respectivo;
XI - Manter as informações e dados do órgão ou entidade contratante em caráter de
absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgação para
terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de todos
os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do relatório final ou do trabalho
contratado.
XII - Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que
devem nortear as ações do contratado e a conduta de seus funcionários no exercício das
atividades previstas no contrato.
XIII - Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua
proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato;
XIV - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
XV - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;
XVI - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis)
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
XVII - Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - Manter atualizado os seus dados no Cadastro de Fornecedores do Município
de Fernandes Pinheiro;
XIX - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do Contrato;
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XX - Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de
Referência;
XXI - Garantir ao Contratante:
a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitações;
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem
que exista autorização expressa do Contratante.
XXII - Sem prejuízo das obrigações dispostas na legislação vigente e demais subitens
deste Termo de Referência, caberá ao Contratado:
XXIII - Programar e acompanhar a visitação dos bens disponibilizados para Leilão
que estarão disponíveis no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro;
XXIV - Executar os serviços conforme especificações neste Termo de Referência e
de acordo com a sua proposta, com a alocação de mão-de-obra necessária ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas, utensílios, disponibilizar o espaço físico, etc;
XXV - Disponibilizar plataforma de leilão eletrônico online que deverá contar
minimamente as seguintes informações:
a) Apresentação dos lotes;
b) Relação dos bens que compõem cada lote acompanhada das fotografias dos
mesmos;
c) Especificações técnicas relevantes sobre os bens e seu estado de conservação;
d) Dados sobre débitos que os bens possuam, como multas relativas a períodos
anteriores à data da venda, licenciamento, seguro obrigatório, etc.;
e) Preço do bem ou do lote.
XXVI - Disponibilizar canal de comunicação para contato pelos interessados na
aquisição dos bens a serem leiloados, através de meio eletrônico (por e-mail e chat online) e
serviço telefônico para orientação sobre o processo de leilão e a forma de participação.
XXVII - Disponibilizar infraestrutura de tecnologia para viabilizar a participação de
interessados via WEB, recebendo lances on line, com interatividade entre os lances ofertados de
maneira presencial e eletrônica;
XXVIII - Organizar e realizar o Leilão dos bens na data, local e horário previamente
definidos em conjunto com o Contratante;
XXIX - Leiloeiro Público Oficial deverá dispor de sistema informatizado para
controle das atividades inerentes à venda dos bens, assim como fornecer relatórios gerenciais em
cada fase do processo (a exemplo de cadastramento de bens, avaliação prévia,
administração/realização do Leilão oficial, relatório específico dos leilões, prestação de contas
sobre a venda do bem, dentre outros).
XXX - Conduzir o Leilão público com dinamismo, respeitando os princípios da
impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade;
XXXI - Envidar esforços no sentido de promover a venda de todos os lotes;
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XXXII - Adotar efetivas providências para recebimento dos valores referentes aos
lotes arrematados;
XXXIII - Divulgar cada Leilão por meio de redes sociais, mala-direta, sítio próprio,
faixas, folders e/ou panfletos, catálogos, se for o caso, sem ônus para o Contratante;
XXXIV - Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
XXXV - Zelar pelos interesses da Administração Pública relativamente ao objeto do
Contrato;
XXXVI - Formar, custear, treinar e administrar todos os membros da equipe de apoio
cuja atuação seja necessária à boa condução de cada Leilão e substituir prontamente o Preposto
ou membros da equipe de apoio a realização de cada Leilão que, a juízo da fiscalização, seja
inconveniente aos interesses da Administração Pública relativamente aos serviços;
XXXVII - Adotar todas as providências e suprir todos os demais custos necessários à
regularidade e boa condução dos leilões que presidir;
XXXVIII - Orientar o Contratante na organização dos bens disponíveis para Leilão;
XXXIX - Colaborar na avaliação dos bens a serem leiloados, respeitando a avaliação
mínima atribuída pelo Contratante, através de Laudo de Avaliação, caso seja necessário;
XL - Colaborar na elaboração da minuta do Edital de cada Leilão, para divulgação;
XLI - Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
XLII - Responsabilizar pelas despesas, assim como por todos os encargos
trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários, tais como indenizações, férias, seguro de
acidente de trabalho, enfermidade, repouso semanal, FGTS e contribuições para a previdência
social decorrentes das relações que ajustar com empregados, prepostos ou membros da equipe de
apoio de cada Leilão, se eventualmente utilizados, na prestação dos serviços em tela, ou
decorrentes de danos de qual quer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade
solidária do Contratante.
XLIII - Divulgar os leilões através dos meios de comunicação, observando os
padrões adotados ou estabelecidos pela Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de
Fernandes Pinheiro;
XLIV - Responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas
necessárias à realização do leilão, com montagem/desmontagem, sistema audiovisual,
acomodação e toda infraestrutura necessária e compatível com a expectativa de público gerado
pela realização do evento;
XLV - Anunciar o leilão, ressalvadas as hipóteses previstas em legislação especial,
pelo menos 3 (três) vezes em jornal de grande circulação.
XLVI - Fotografar os veículos a serem ofertados e dispor de sistema audiovisual para
apresentação dos lotes durante a realização dos leilões.
XLVII - Providenciar cópias dos editais de leilão, contendo o texto com a regra do
certame e anexo com a relação dos bens e valores, em número compatível com a expectativa de
público gerada pela quantidade de lotes ofertados.
XLVIII - Dispor de plataforma virtual para que todos os leilões possam ser
realizados concomitantemente de forma presencial e eletrônica através da internet, de modo a
permitir a participação de potenciais clientes onde quer que estes estejam.
XLIX - Dispor de pessoal próprio para a prestação de todos os serviços necessários à
realização do certame e a sua prestação de contas.
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L - Conduzir o leilão utilizando-se de materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários à perfeita execução.
LI - No início de cada leilão, exibir a carteira de exercício profissional ou o título de
habilitação, fornecidos pela Junta Comercial.
LII - Conduzir a sessão pública do leilão.
LIII - Conduzir os leilões dentro dos padrões e critérios estabelecidos pela legislação
em vigor.
LIV - Anteriormente ao leilão, tornar conhecidas as condições dos veículos,
exigências de participação, informações relativas ao arremate e condições de pagamento, da
entrega dos bens e obrigações dos arrematante e demais disposições constante no edital de leilão.
LV - Os valores recebidos dos arrematantes (cheque ou espécie), deverão ser
depositados pelo Leiloeiro Público Oficial no próximo dia útil a contar da data de realização do
leilão, em conta leilão. Nos casos em que o retardamento da efetivação do pagamento dos lotes
arrematados seja decorrente de negligência ou imperícia do leiloeiro, a multa estipulada no edital
deverá ser por ele suportada.
LVI - Adotar as medidas legais cabíveis, na hipótese de o arrematante não efetuar o
pagamento no prazo marcado.
LVII - Apresentar a Comissão de Licitações, a prestação de contas final com todos os
recibos, atas, relatórios, notas de venda e documentos pertinentes ao procedimento de leilão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de realização do certame.
LVIII - O Relatório de Leilão, deverá ser disponibilizado pelo leiloeiro de forma
impressa, devidamente assinado e, em planilha eletrônica, conforme modelo estabelecido pela
Comissão de Leilão e deverá conter a identificação das cidades (locais de depósitos dos bens),
número dos pátios, informações correspondentes aos lotes retirados antes da abertura do certame,
lotes vendidos e não vendidos, nome, CPF ou CNPJ dos arrematantes, número das Notas de
Venda, valor da avaliação e venda dos bens.
LIX - Acompanhar e auxiliar o Departamento de Frotas na entrega dos bens aos
arrematantes.
LX - Acompanhar e auxiliar o Departamento de Frotas na entrega dos documentos
necessários à transferência da propriedade dos bens junto ao DETRAN/PR;
LXI - As Notas de Venda serão disponibilizadas pelo leiloeiro em 02 (duas) vias,
contendo as informações dos veículos, arrematantes e valores, de acordo com o modelo
estabelecido pela Comissão de Leilão, separadas pela ordem de cidades, conforme sequencia
identificada nos editais, sendo que uma via ficará arquivada na Comissão de Leilão e a outra, será
entregue ao arrematante, por ocasião da retirada do(s) veículo(s).
LXII - Manter sigilo sobre as informações recebidas, preservando a inviolabilidade
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assim como de quaisquer
outros dados cuja publicidade seja restringida pela legislação vigente.
§ 2º - São obrigações do Contratante:
I - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
II - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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III - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
IV - Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
V - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de
comissão ou de servidores especialmente designados, a quem caberá subsidiar o gestor para
atesto das faturas apresentadas;
VI - Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do
serviço, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;
VII - Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e
fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
VIII - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado.
IX - Sem prejuízo das obrigações dispostas na legislação vigente e demais subitens
deste Termo de Referência, caberá ao Contratante:
X - Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Fiscal do Contrato,
servidor especialmente designado, na forma prevista no arts. 67 da Lei Estadual nº 8.666/93;
XI - Proporcionar todas as condições necessárias, para que o leiloeiro contratado
possa cumprir o estabelecido no contrato;
XII - Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução
contratual, que venham a ser solicitados pelos técnicos do contratado;
XIII - Fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos serviços objeto
do contrato;
XIV - Garantir o acesso e a permanência dos técnicos do contratado nas dependências
dos órgãos ou entidades contratantes, quando necessário para a execução dos serviços, objeto do
contrato.
XV - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
XVI - Proporcionar ao Contratado o acesso às informações e documentos necessários
ao desenvolvimento dos serviços;
XVII - Fornecer a relação discriminada dos itens a serem leiloados;
XVIII - Definir, juntamente com o Contratado, local, data e horário para a realização
dos Leilões;
XIX - Elaborar o Edital do Leilão;
XX - Divulgar o Edital do Leilão na Imprensa Oficial, sítio da Prefeitura Municipal
de Fernandes Pinheiro e de outros órgãos da Administração Pública, se for o caso;
XXI - Acompanhar todas as etapas do Leilão;
XXII - Receber e conferir a Prestação de Contas apresentada pelo Contratado;
XXIII - Publicar na Imprensa Oficial o resultado do Leilão;
XXIV - Proceder a entrega dos bens aos Arrematantes-Compradores;
XXV - Proceder a entrega dos documentos necessários à transferência da propriedade
dos bens junto ao DETRAN/PR;
XXVI - Notificar ao DETRAN/PR acerca dos veículos arrematados, na forma do
Código Brasileiro de Trânsito;
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XXVII - Supervisionar a prestação dos serviços, verificando se todas as obrigações
estão sendo e foram cumpridas, assim como propor a aplicação de penalidades ao Contratado
pelas irregularidades cometidas pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual;
XXVIII - Disponibilizar ao Leiloeiro Oficial os dados da conta bancária (Conta
Leilão), para recebimento dos valores devidos, em função dos lotes arrematados;
XXIX - Avaliar e definir os valores mínimos dos lotes participantes do leilão para
arremate;
XXX - Entregar ao leiloeiro a relação dos bens a serem leiloados contendo os dados
necessários para emissão das Notas de Venda e elaboração de relatórios;
XXXI - Disponibilizar ao leiloeiro a matriz dos editais de leilão, contendo o texto
com a regra do certame e anexo com a relação dos bens e valores, visando a reprodução do
documento para utilização no dia do evento;
XXXII - Manter sob sua guarda os bens a serem leiloados e liberá-los aos
arrematantes indicados pelo leiloeiro, sem prejuízo do leiloeiro e seus prepostos vistoriarem os
bens depositados;
XXXIII - Prestar ao leiloeiro as informações que julgar necessárias para a execução
de seus serviços, por escrito e de forma fundamentada;
XXXIV - Planejar em conjunto com o leiloeiro contratado todas as fases do leilão, de
modo que possam ser rigorosamente cumpridas as exigências legais;
XXXV - Fiscalizar a execução dos serviços realizados pelo leiloeiro;
XXXVI - Exigir o cumprimento, pelo leiloeiro, das obrigações estabelecidas neste
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
§ 1º - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, em
observância a Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, Decreto nº 8.420/2015.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii)
atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
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§ 2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo.
§ 3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
§ Único - O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na
Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direitos público, aplicando-se lhe
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS
§ 1º - Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei 8.666/93 de 21 de junho de
1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública incorporando as
alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883 de 08 de junho de 1994 e pela lei n.º 9.648 de 28 de
maio de 1998.
§ 2º - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de licitações,
encarregada do recebimento, análise e julgamento das propostas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
§ Único - Fica eleito o foro da Comarca de Teixeira Soares - PR, para dirimir dúvidas
ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de
direito, na presença das testemunhas abaixo.
Fernandes Pinheiro, ____ de __________ de 2021.
___________________________________________
CLEONICE APARECIDA KUFERNER SCHUCK
Prefeita Municipal
Contratante
_______________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
____________________________
R.G.

________________________________
R.G.
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