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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA  

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.744/2018 

  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, estado do Espírito Santo, com sede na Avenida 
Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma/ES, por meio da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pelo Decreto nº. 1.375 de 
30/05/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que está procedendo 
ao CHAMAMENTO PÚBLICO OBJETIVANDO O CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO 
OFICIAL para prestação de serviços de catálogo, discriminação, descrição, avaliação, 
alienação, cobrança, recebimento e repasse de valores referente aos bens móveis, 
imóveis e semoventes de propriedade da Prefeitura Municipal de Piúma, pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, recebidos a qualquer título, por meio de licitação na 

modalidade de leilão público. 

  

O presente credenciamento será processado pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES e regida, no que couber, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, Lei nº 10.820, de 

17/12/03, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e Decreto nº 21.981, de 19 de 

outubro de 1932. 

  

1. OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto desta CHAMADA PÚBLICA o credenciamento, para contratação, 
através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de LEILOEIRO para prestação de 
serviços de catálogo, discriminação, descrição, avaliação, alienação, cobrança, 
recebimento e repasse de valores referente aos bens móveis, imóveis e semoventes de 
propriedade da Prefeitura Municipal De Piúma, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, recebidos a qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão 
público, nos termos e condições estabelecidos neste edital e seus anexos.  

 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO  

 

2.1. Poderão participar desta Chamada Pública de Credenciamento, os leiloeiros: 

 2.1.1. Devidamente inscritos na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, 
de acordo com o art. 3º da IN DNRC nº 113/2010, e que atenderem a todas as exigências 
deste Edital e seus anexos; 

 2.1.2. Que preencham e entreguem, nas condições estabelecidas neste edital, o 
formulário REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO, bem como, os demais 
documentos exigidos neste Edital; 

 2.1.3. Que atendam as exigências deste Edital e seus anexos. 

 

2.2. Não poderão participar da presente Chamada Pública de credenciamento, os 
leiloeiros que: 

 2.3.1. estejam em falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores ou insolvência, processo de dissolução ou liquidação; 

 2.3.2. Suspensos de licitar ou impedido de contratar com a administração 
pública, enquanto durar a suspensão ou o impedimento. 

 

3. FORMAS DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO  

 

3.1. Os interessados poderão inscrever-se diretamente na Sede da Prefeitura 

Municipal de Piúma, sediada à Rua Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, Piúma 
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– ES, mediante protocolo realizado no Protocolo Geral do Município, endereçado à 
Comissão Permanente de Licitações, apresentando 01 (um) envelope contendo seu 
REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO, conforme modelo (Anexo I), e 
apresentação dos documentos exigidos neste chamamento. 

 

Parágrafo único. Os prazos para apresentação do envelope, contendo o requerimento 
para credenciamento e documentos exigidos, obedecerão o calendário abaixo: 

 

DATA HORÁRIO FASE 

04/02/2019 

até 08/03/2019 

08:00 às 

17:00 

Recebimento de Pedidos de Esclarecimento 

e Impugnações (*1) 

11/02/2019 

até 15/02/2019 

08:00 às 

17:00 
Recebimento de Envelopes (*1) 

18/02/2019 às 14:00 
Sessão Pública de Abertura de Envelopes de 
Documentação (*2) 

19/02/2019  

até 25/02/2019 

08:00 às 

17:00 
Recebimento de Recursos Administrativos 

(*1) 
 

(*1) – Exclusivamente mediante protocolo no setor de protocolos da Prefeitura Municipal 
de Piúma 

(*2) – Exclusivamente a sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações 

 

3.2. A efetivação do credenciamento dar-se-á somente quando da apresentação dos 
documentos enumerados nos itens 4.1 e 4.2 deste instrumento. 

 

3.3. A abertura do envelope e o procedimento de credenciamento serão realizados, em 
sessões públicas, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Piúma. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO  

 

4.1. A documentação deverá ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Piúma, 
situado na Rua Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, Piúma ES, diretamente no 
setor de protocolos, em envelope lacrado, e endereçado à Comissão Permanente 

de Licitações identificando-se conforme modelo abaixo: 

 

ENVELOPE ÚNICO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

A/C PRESIDENCIA DA CPL  

REF.:   CHAMADA PÚBLICA CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

OBJETO:  CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS 

NOME: FULANO DE TAL 

 

4.2. TODOS os interessados no credenciamento deverão apresentar os seguintes 
documentos, em cópias autenticadas em cartório ou apresentadas em original para 
autenticação da cópia por funcionário da Prefeitura de Piúma:  

 

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo – Anexo I;  

b) Fotocópia do CPF e RG;  

c) Comprovante de inscrição na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, que 
demonstre o exercício profissional;  

d) Comprovante de endereço em nome do representante ou, em caso de inexistência de 
comprovante em seu nome, deverá ser apresentado o comprovante em nome de outro 
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(a) morador (a) da casa e acompanhado por documento assinado pelo (a) mesmo (a), 
com fotocópia de documento de identidade para comprovação de assinatura, declarando 
que o representante reside no mesmo imóvel.  A comprovação do endereço deverá ser 
apresentada através de fotocópia da conta mais recente. Serão aceitos como 
comprovantes de residência: cópia da conta de água, ou de energia elétrica ou de 
telefone ou, ainda, cópia de correspondência de natureza comercial; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei, bem como;  

 e.1) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Piúma; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei;  

g) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa) de Débitos relativos 
aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil;  

h) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;  

i) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante aquela Justiça. 

k) Declaração de inexistência de empregados menores, conforme modelo -  Anexo II  

l) E, em se tratando da pessoa jurídica, deverão ser apresentados também os 
seguintes documentos complementares:  

I – Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  

II – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e suas alterações posteriores 
ou o instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade 
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus 
administradores;  

III – Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício;  

IV – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;  

V – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

n) Os interessados deverão apresentar as provas que entender cabíveis para demonstrar 
que possui plataforma eletrônica de leilão, de forma a atender às exigências desta 

Chamada Pública; 

o) Certidão negativa (ou positiva com efeitos de Negativa) de Falência e Concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, e ainda, de execução patrimonial 
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. 

 

 4.2.1. Deverão ainda apresentar os seguintes documentos complementares: 

 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação e/ou 
participação em licitação (ANEXO II); 
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b) Atestado de Capacidade Técnica, emitida por qualquer ente da Administração Pública 
Direta Municipal, Estadual, Federal; bem como, dos entes da Administração Pública 
Indireta: Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, aonde se 
comprove a execução de serviço de natureza semelhante ao objeto do credenciamento. 

 b.1.) O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser impresso em papel timbrado 
do emitente, contendo identificação do signatário e meios de conferência de sua 
autenticidade, seja por meio eletrônico, por telefone, e-mail ou quaisquer formas que 
tornem possível aos membros da Comissão Permanente de Licitações verificar a 
autenticidade do documento; 

 b.2.) Na ausência de Atestado de Capacidade Técnica o credenciado poderá 
comprovar sua Capacitação Técnica através da apresentação de (cumulativamente): 

  b.2.1.) Publicação em Diário Oficial e/ou Jornal de Grande Circulação de 
evento semelhante ao objeto do credenciamento; 

  b.2.2.) Folder de divulgação do evento; 

  b.2.3.) Impressão do endereço eletrônico do mecanismo de leilão 
eletrônico/virtual 

c) Comprovante de que possui a infraestrutura necessária para a realização do evento, 
devendo comprovar o mecanismo de leilão eletrônico/virtual que utilize, bem como, se 
necessário, da infraestrutura física que dispõe para realização do evento. 

 c.1) Declaração formal de disponibilidade operacional, pessoal, e material 
adequada ao perfeito cumprimento do objeto do credenciamento; 

d) Em todos os casos, a declaração ou certidão que não dispuser de forma expressa 
quanto ao respectivo prazo serão consideradas válidas por 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data de sua emissão. 

 

 4.2.2. Todas as fotocópias deverão ser autenticadas em cartório ou previamente 
por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitações, ou de membros da 
equipe de apoio ao Pregoeiro, mediante simples comparecimento à sede da Prefeitura 
Municipal de Piúma em horário de expediente, das 09:00 às 17:00. 

 

 4.2.3. Toda documentação dos credenciados ficarão definitivamente arquivadas 
e comporão o processo administrativo pertinente. 

 

 4.2.4. O não atendimento às exigências deste edital implicará na inabilitação 
do(s) proponente(s).  

 

5. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO E DOS SERVIÇOS 

  

5.1. Os credenciados serão eventualmente convocados a exercer o objeto desta 
Chamada Pública por ordem de sorteio. 

 

5.2. O credenciamento vigerá por 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da 
homologação da inscrição no cadastro da Prefeitura Municipal de PIÚMA. 

 

5.3. Os Leiloeiros que tiverem a inscrição homologada pela Prefeitura Municipal de 
PIÚMA serão cadastrados e convocados mediante sorteio.  

 

 5.3.1. Na ocasião do sorteio, para atender as necessidades do município e objeto 
deste credenciamento, todos os credenciados serão convocados para comparecerem ou 
enviarem representante para presenciar o ato público, se assim desejarem, e em não o 
fazendo não poderão posteriormente impugnar o sorteio. 
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 5.3.2. O cadastro será utilizado de forma a se estabelecer aqueles que são 
passíveis de sorteio. 

 

5.4. O credenciado sorteado não poderá ter seu nome sorteado outra vez até que se 
esgotem todos os demais credenciados. 

 

5.5. O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou que estiver impedido pela Junta Comercial 
do Estado do Espírito Santo de realizar leilões, perderá a vez, situação em que será 
realizado novo sorteio. 

 

5.6. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, seu nome será excluído 
permanentemente do rol de credenciados passíveis de sorteio. 

 

5.7. Pela prestação de serviços, o LEILOEIRO receberá: 

 

 5.7.1. Do Município de Piúma: o percentual de 00% (zero por cento); 

 

 5.7.2. Do arrematante: 05% (cinco  por cento) sobre o valor de venda de cada 
bem arrematado, a ser pago pelo individualmente pelo arrematante no ato do leilão (art. 
884, parágrafo único, do código de processo civil, em interpretação conjunta com o 
Decreto nº 21.981-1932, artigo 24, parágrafo único); 

 

5.8. Não cabe à Prefeitura Municipal de PIÚMA qualquer responsabilidade pela 
cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo 
LEILOEIRO para recebê-la. 

 

5.9. Caso não ocorra à efetivação da finalização da venda por erro nas publicações 
legais, ou ainda, no caso do leilão público ser suspenso por determinação judicial, a 
comissão será devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje 
reembolso de qualquer espécie por parte desta Prefeitura Municipal de PIÚMA. 

 

5.10. Caso a efetivação da arrematação, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo 
legal, não se realize por culpa exclusiva da Prefeitura Municipal de PIÚMA, a comissão 
deverá ser devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este “direito ao 
ressarcimento do respectivo valor”, a ser efetuado pela Prefeitura Municipal de PIÚMA. 

 

5.11. Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal 
de PIÚMA efetuará o ressarcimento referente ao valor liquido apurado pelo LEILOEIRO, 
creditando-o em sua conta corrente. 

 

5.12. O LEILOEIRO renuncia expressamente à Prefeitura Municipal de PIÚMA do 
pagamento da comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 1º de 
fevereiro de 1933, bem como todas as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, 

etc. recebendo somente a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, 
diretamente do arrematante. 

 

5.13. O LEILOEIRO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, 
contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, 
emolumentos e demais despesas que se façam necessárias à execução dos  serviços 
contratados. 

 

5.14. O LEILOEIRO deverá disponibilizar, às suas expensas, plataforma virtual para  a 
realização de leilões conforme descrição a seguir: 
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 5.14.1. Site próprio que possibilite não só a divulgação, como a realização de 
leilão pela internet, inclusive lances on-line, bem como possibilite a venda direta e 
permita a visualização de fotos (no mínimo duas por mercadoria) dos bens ofertados e 
permita lance de valor superior ao do último lance ofertado, observado o incremento 
mínimo fixado para o item/lote. 

 

 5.14.2. Mecanismo que permita a realização do leilão, com recepção e estímulo 
de lances em tempo “real”, via internet, e interatividade entre os lances verbais e os 
lances efetuados eletronicamente. 

 

 5.14.3. Projeção em tela da descrição do lote e dos respectivos lances recebidos, 
ou ainda, os ofertados via Internet. 

 

 5.14.4. Possibilidade de recebimento e a inserção na internet dos lances prévios 
remetidos eletronicamente ou entregues pessoalmente mediante cadastro. 

 

 5.14.5. Mecanismo que somente permita a apresentação do lance de valor 
superior ao do último lance ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o 
item/lote. 

 

 5.14.6. Possibilidade que a cada lance ofertado, via internet ou verbalmente, seja 
o participante imediatamente informado de seu recebimento segundo condições que 
lançou.  

 

6. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO; DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, E; DOS 
RECURSOS  

  

6.1. É facultado a qualquer cidadão pedir esclarecimentos ou impugnar por escrito o 
Edital no prazo do calendário do item 3.1, parágrafo único, devendo protocolar seu 
requerimento no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Piúma; 

 

6.1.1. O pedido de esclarecimento ou Impugnação deverá ser endereçado à Comissão 
Permanente de Licitação que irá esclarecer os pontos arguidos ou julgar a impugnação 
e responder ao proponente em até 3 (três) dias úteis. 

 

6.2. Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo 
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou identificado no 
processo para responder pelo interessado. 

  

6.3. O proponente poderá interpor recurso contra o resultado preliminar deste Edital, 
no prazo do calendário do item 3.1, parágrafo único, ou a contar de sua publicação. O 
recurso deverá ser interposto, identificando o assunto, o número do processo 
administrativo e da chamada pública, exclusivamente através de requerimento junto ao 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Piúma 

 

6.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

  

7. DOS RESULTADOS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO  

  

7.1. A divulgação dos credenciados será realizada através de publicação na imprensa 
oficial, bem como, no site oficial e mural da Prefeitura Municipal de Piúma. 
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7.2. Os contratos serão elaborados previamente, conforme necessidade de convocação.  

 

7.3. A Secretaria Municipal de Administração comunicará e convocará os credenciados 
da necessidade dos serviços, pelos meios de contato apresentados. 

 

7.4. O credenciado será convocado pela Secretaria Municipal de Administração para 
assinatura do Contrato em até 03 (três) dias úteis. 

  

7.5. Caso o credenciado não atenda à convocação para assinatura do contrato perderá 
a vez, realizando-se novo sorteio.  

   

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO  

 

8.1. Os bens serão vendidos somente à vista nas condições fixadas no regulamento do 
leilão, devendo ser observadas as condições para garantia e pagamento previstas neste 
edital. 

 

8.2. Em todos os eventos, o Contratado/leiloeiro deverá dispensar igual tratamento a 
todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na divulgação (propaganda), como, 
principalmente, na tarefa de identificar possíveis interessados, independente  do valor 
e da liquidez dos mesmos. 

 

8.3. Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste edital e no 
contrato de prestação de serviços, o Contratante registrará em relatório as 
irregularidades porventura encontradas, encaminhando cópia ao Contratado/leiloeiro 
para imediata correção das falhas detectadas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste edital e no próprio contrato. 

 

8.4. Para a realização dos leilões deverão ser observadas as condições e exigências 
previstas na legislação aplicável e na minuta do contrato de prestação de serviço, 
especialmente as obrigações do leiloeiro. 

 

8.5. A critério do Contratante, as avaliações dos bens realizadas pelo leiloeiro poderão 
ser revistas a qualquer tempo. 

 

8.5.1. O Contratado submeterá a avaliação dos bens imóveis à Comissão de Avaliação 
Imobiliária do município para ratificação. 

 

8.6. O leilão deverá ser realizado concomitantemente em sua forma virtual e presencial 
em local de responsabilidade do leiloeiro. 

 

9. DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE REPASSE DO VALOR ARREMATADO A 
PREFEITURA E DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO 

 

9.1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram não sendo 
de responsabilidade do leiloeiro ou da Prefeitura Municipal de PIÚMA quaisquer 
consertos, reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do 
material/bem arrematado. 

 

9.2. Os bens serão vendidos somente à vista, nas condições fixadas no regulamento do 
leilão. 
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9.3. O leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao 
pagamento do bem arrematado, conforme especificado abaixo: 

 

 9.3.1. No ato da arrematação, se presencial, o arrematante fará a transferência 
eletrônica dos valores, ou, entregará 02 (dois) cheques em  garantia de caução ao 
leiloeiro, sendo: 

 

  9.3.1.1. Um cheque, depósito ou transferência eletrônica, correspondendo 
a no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance vencedor, a título de sinal; 

 

  9.3.1.2. Um cheque, depósito ou transferência eletrônica, correspondendo 
a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, a título de comissão ao leiloeiro oficial. 

 

9.4. Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em 

espécie ou transferência eletrônica (TED ou DOC), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, 
mais o VALOR DE 5% (CINCO POR CENTO) do lance em conta informada pelo leiloeiro 
A TÍTULO DE COMISSÃO, em conta mantida pelo leiloeiro, por meio de transferência 
eletrônica ou depósitos identificados; 

 

9.5. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que este, 
após confirmação dos pagamentos, proceda à devolução dos cheques oferecidos em 
caução; 

 

9.6. Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivados pelo 
arrematante, este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os 
cheques oferecidos em caução terão a seguinte destinação: 

 

9.6.1. Cheque no valor de 15% (por cento) do valor do lance vencedor: será recolhido ao 
Contratante a título de multa; 

 

9.6.1.2. Cheque no valor de 5% (por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado 
para pagamento da comissão do leiloeiro; 

 

9.7. O leiloeiro deverá recolher ao CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia subsequente 
à realização do leilão, o produto da arrematação dos leilões realizados, em conta 
indicada pelo CONTRATANTE, acompanhado de relatório analítico de prestação de  
contas, cópias das notas de venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de 
responsabilidade do Contratante e demais documentos previstos em lei; 

 

9.8. O CONTRATANTE terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a comprovação do 
depósito em conta, do valor total do lance repassado pelo leiloeiro, para liberar os 
documentos finais de transferência dos bens móveis, imóveis e semoventes 
arrematados. Neste caso, será de competência do leiloeiro o repasse de tais documentos 
ao arrematante bem como a liberação dos lotes. 

 

9.9. A comissão paga pelo(s) arrematante deverá ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 
02 (dois) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, nas hipóteses em que, 
por decisão judicial ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilão.  

 

10. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DOS CONTRATOS 

  

10.1. O Credenciamento terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, podendo  ser 
prorrogado de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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10.2. O prazo de vigência do Contrato iniciará no ato de sua assinatura e vigorará até 
a efetiva prestação de contas referentes ao leilão. 

  

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

  

11.1. Serão registrados contra o credenciado os fatos e faltas, de caráter administrativo, 
comercial ou técnico, referentes ao serviço executado, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas no instrumento contratual e neste edital.  

  

11.2. Infração às normas legais e de credenciamento ou o cometimento de outras 
irregularidades, inclusive no cumprimento de contrato assinado, poderá o faltoso sofrer 
as seguintes penalidades:  

 

a) Advertência;  

b) Anotação restritiva, sem prejuízo da aplicação das outras penalidades previstas, nos 
seguintes casos:  

I -  Atraso injustificado na execução do serviço contratado;  

II - Execução do serviço em desacordo com o previsto no contrato;  

III - qualidade insatisfatória dos serviços executados.  

c) Descredenciamento.  

 

11.3. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, o credenciado poderá ser 
excluído do credenciamento, de acordo com a gravidade da ocorrência, nos seguintes 
casos: 

 

a) Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento proveniente do presente 
edital;  

b) Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato decorrente do credenciamento;  

c) Prestar serviço considerado insatisfatório pelo Contratante;  

d) Ser advertido por 02 (duas) ou mais vezes em um prazo de 06 (seis) meses;  

  

11.4. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, será assegurada a defesa 
prévia do credenciado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da sua notificação.  

  

12. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO CONTRATO 

  

12.1. A inscrição para o credenciamento implica na total aceitação dos termos deste 
edital.  

 

12.2. Concluído e homologado o credenciamento, os leiloeiros credenciados, obedecida 

a ordem de classificação, de acordo com a oportunidade e conveniência da Prefeitura 
Municipal de PIÚMA, serão convocados para celebrar o Contrato de Prestação de 
serviços deste Edital. 

 

12.3. Os serviços serão executados pelo Leiloeiro Oficial, em local previamente definido, 
com atribuição de 01 (um) leilão para  cada  leiloeiro, sucessivamente, dentro do prazo 
de validade do credenciamento e nos preceitos elencados no Edital e seus anexos. 

 

12.4. O Leiloeiro Oficial credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o 
Contrato de Prestação de Serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,  contados 
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do recebimento da comunicação para tal, através de FAX, correio  eletrônico ou 
notificação pessoal. 

 

12.5. Quando o Leiloeiro Oficial credenciado convocado para  celebrar o Contrato não 
comparecer no prazo determinado, será convocado o leiloeiro credenciado seguinte 
constante da lista resultante deste procedimento. 

 

12.6. A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, 
que ensejará seu imediato cancelamento e o chamamento de outro Leiloeiro na ordem 
de classificação, sem prejuízo da Contratante. 

 

12.7. Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para 
a assinatura do Contrato decorrer lapso superior a 90 (noventa) dias, o Leiloeiro Oficial 
deverá, para assinatura do referido instrumento, declarar que mantém as mesmas 

condições exigidas para o Credenciamento e apresentar, se for o caso, nova 
documentação para substituir aquela que porventura estiver com prazo de validade 
expirado. 

 

12.8. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste edital será o da Comarca de Piúma.  

 

12.9. Integram este Chamamento Público, dele fazendo parte como se transcritos em 
seu corpo, os seguintes anexos:   

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

 

13.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitações: 

 

a) Promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 
processual, em qualquer fase, vedado todavia a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria ter sido obrigatoriamente apresentada no prazo originalmente 
previsto; 

b) Relevar erros formais, materiais, simples omissões em documentos, dos leiloeiros 
interessados, desde que irrelevantes, não prejudiciais ao entendimento das informações 
e não acarretem violações dos princípios legais; 

 

Anexo I – Requerimento para Credenciamento;  

 

Anexo II – Declaração de cumprimento as regras do edital; 

 

Anexo VII – Minuta do contrato.  

  

Piúma/ES, 15 de janeiro de 2019. 

 

__________________________________________________ 

CAIO DE CARVALHO BORGES  

Presidente da CPL 

 

 

ANA PAULA RIBEIRO 

MEMBRO 

 ANTÔNIO ALFREDO DE ANGELIS 

MEMBRO 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA- ES 

  

 

O interessado, abaixo qualificado, requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE 
LEILOEIRO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E SEMOVENTES DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIÚMA nos termos do Chamamento Público nº 001/2019.  

 

Razão social, (se for o caso *1):   

CNPJ/MF (*1): 

Nome:   

RG (*1):  

CPF (*1):  

Endereço, (rua, nº e bairro):  

Cidade:  

Estado:  

CEP:  

E-mail:   

Telefone(s):                                                Fax:  

 

 

 

________________________ 

Assinatura do requerente 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE  
ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL 

 

À  

Prefeitura Municipal de Piúma/ES  

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Chamada Pública para Credenciamento de LEILOEIROS nº 001/2019 
 

nome _____________________, com endereço _________________________________, inscrita no 

CPF/CNPJ sob o nº ____________, abaixo assinado, vem,  ciente das penalidades cabíveis, 

DELARAR que: 

 

SIM NÃO  

 
 

 

  
Atende plenamente a todos os requisitos de habilitação desta Chamada Pública  

 

 

 

 
Não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do artigo 7º 
da C.R.F.B. 

 

 

 

 
Inexiste fato superveniente impeditivo quanto à habilitação e/ou participação 
deste Credenciamento e Chamada Pública. 

 
 

 

 
Não é pessoa inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública em geral. 

 

 

 

PIÚMA/ES, xx   de xx de 2019. 
 

 

_______________________________________ 

Razão Social 

Carimbo com CNPJ 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2019 
 

PROCESSO: 11.744/2018 

CHAMADA PÚBLICA: 001/2019 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (art. 25, II, Lei 8.666/93) 

 

O MUNICÍPIO DE PIÚMA, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ nº 27.165.695/0001-

18, com sede na Av. Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, Piúma/ES, CEP nº 29285-000, 

representada legalmente pelo Secretário de Administração - Adrien Moreira Louzada , residente e 

domiciliado neste Município, designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a pessoa de 

________________________________, inscrita no CPF/CNPJ  sob o nº_____________________, estabelecida na 

Rua______________________, n° _________, Bairro _________________, ________________/ES – 

CEP.______________, (sendo pessoa jurídica) neste ato por seu representante legal, o Sr. 

________________________, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº __________________/ES, inscrito 

no CPF sob o nº_______________, residente e domiciliado na___________________, n° _________, Bairro 

_______________________, _______________/ES– CEP._____________, daqui por diante designada simplesmente 

CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº _________/2018, considerando 

ainda as disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações têm, entre si, como 

certo e ajustado o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes, e fazem parte 

integrante deste contrato independente de transcrição da proposta de preços da contratada. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 – CONTRATAÇÃO do profissional acima para prestação de serviços de: catálogo, discriminação, 

descrição, avaliação, alienação, cobrança, recebimento e repasse de valores referente aos bens móveis, 

imóveis e semoventes de propriedade da Prefeitura Municipal De Piúma, disponibilizados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

 

2.1 – Inexigibilidade de Licitação na forma prescrita pela art. 25, II, c/c § 1º, bem como, art. 55, XI da Lei 

Federal nº 8.666/93, na forma do processo que integra para todos os fins o presente contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1 – Regime de execução direta, contrato de prestação de serviços em empreitada por preço global, em 

caráter irrevogável e irretratável. 

 

CLAÚSULA QUARTA – DO PRAZO 

 

4.1 – O presente contrato terá vigência até que finde a prestação de contas referente ao leilão. 

4.2 – A prestação de contas deverá ser finalizada em até 60 (sessenta) dias subsequentes à arrematação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1 – O CONTRATADO não cobrará do CONTRATANTE qualquer valor à título de comissão sobre o lote 

arrematado. A comissão será paga pelo arrematante no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de 

cada bem arrematado; 

5.2 – O pagamento do bem pelo adquirente será feito diretamente ao leiloeiro oficial, que repassará o valor 

ao CONTRATANTE, em no máximo até o 10º (décimo) dia subsequente à realização do leilão. 
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5.3 – O CONTRATADO prestará contas à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 

da realização da alienação, na qual deverão constar os valores correspondentes à venda dos bens e o valor 

correspondente ao percentual de comissão do Leiloeiro; 

5.4 – Após a concordância expressa da CONTRATANTE, o CONTRATADO repassará à CONTRATANTE o 

valor dos bens arrematados já descontado o percentual de comissão do leiloeiro fixado no contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

 

6.1 – O presente contrato poderá ser modificado por interesse público e conveniência administrativa, nos 

moldes estabelecidos pela Lei n°8666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 – o presente contrato não gera ônus ao município. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido na forma disposta no art. 58, II c/c art. 78, I e/ou art. 55, 

IX c/c art. 77, bem como pelos motivos elencados no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93. 

8.2 – Em todo caso, o instrumento de distrato conterá a fundamentação expressa dos motivos rescisórios, 

operando o que determina o Parágrafo Único do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e disposições correlatas. 

 

CLÁUSULA NONA DA RESPONSABILIDADE GERAL E TRIBUTARIA 

 

9.1 – As despesas de natureza tributária, previdenciária, sociais e trabalhistas e de natureza civil, serão de 

inteira responsabilidade da Contratada, que para tanto exime a Contratante de quaisquer 

responsabilidades por eventual inadimplência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

10.1 – Os serviços objeto do presente contrato serão executados sob responsabilidade direta dos titulares 

da CONTRATADA, assim identificados no instrumento de constituição, os quais pessoalmente responderão 

por todos e quaisquer prejuízos impostos ao Contratante ou a terceiros. 

10.2 – Pela inexecução dos serviços responderá a Contratada com os prejuízos causados à Contratante e 

multa de 100% sobre o valor do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

11.1 - Realizar o Leilão em dia e hora previamente designado pela Comissão de Leilão da Prefeitura 

Municipal de PIÚMA, dentro das normas do Termo de Credenciamento no local acordado pelas partes, dos 

bens constantes no Edital de Leilão; 

11.2 - Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependências próprias do 

Leiloeiro Oficial, todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por conta e 

responsabilidade do mesmo. 

11.3 - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de PIÚMA, de acordo 

com o especificado neste Termo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas em contrato; 

11.4 - Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a 

Prefeitura Municipal de PIÚMA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por 

quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por prepostos terceirizados ou 

mandatários; 

11.5 - A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o contratado 

adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades competentes e das 

disposições legais vigentes; 

11.6 - Auxiliar a Comissão de Avaliação, caso necessite, na avaliação dos bens móveis a serem leiloados. 

11.7 - Identificar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilão, bem como 

para a sua avaliação, tudo sob a coordenação do Contratante. 



 

MUNICÍPIO DE PIÚMA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18  - 4º andar - B. Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000 

e-mail: gabinete@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-1678 - site: www.piuma.es.gov.br 

 

~ 15 ~ 

 

11.8 - Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 

documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade, de que venha a tomar 

conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação 

de serviços objeto deste contrato; 

11.9 - Não se pronunciar em nome da Prefeitura Municipal de PIÚMA a órgãos de imprensa, sobre 

quaisquer assuntos relativos às atividades da mesma, bem como sobre os procedimentos e/ou expedientes 

confiados; 

11.10 - Realizar os leilões de acordo com expressa determinação do Contratante, em datas aprazadas em 

conjunto; 

11.11 - Dar ciência à Prefeitura Municipal de PIÚMA, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços; 

11.12 - Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a Prefeitura 

Municipal de PIÚMA em até 5 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem sob-responsabilidade do 

LEILOEIRO; 

11.13 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de PIÚMA cujas 

reclamações obrigam-se à atender prontamente; 

11.14 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de PIÚMA, no tocante à execução 

dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em contrato; 

11.15 - Fornecer o relatório final de cada leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem, valor de 

avaliação, valor de arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, quantidade de lotes 

arrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em condicional, se houver; 

11.16 - Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à realização dos 

Leilões, dentre eles: divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15 (quinze) dias antes da 

realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de mão de obra; segurança para o 

evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas de divulgação do leilão. Excetuam- se deste rol as 

despesas de responsabilidade do Contratante previstas em lei, especialmente as previstas no art. 42, §2º 

do Decreto 21.981/32; 

11.17 - Eximir o Contratante da comissão prevista no art. 24 do Decreto nº 21.981/32, conforme exposto 

no §2º do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a comissão pelos serviços prestados deverá ser paga 

pelo arrematante do bem no leilão, na proporção 5% (cinco por cento) do valor da  arrematação, não sendo 

devido ao Contratante qualquer pagamento pelos serviços realizados. 

11.18 - Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal de PIÚMA, ou sua  qualidade de credenciado deste, em 

quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, 

impressos, etc., com exceção da divulgação do evento específico; 

11.19 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório (art. 55, XIII, 

da Lei nº 8666/93), 

11.20 - Ressarcir todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal de PIÚMA, ou a terceiros, ainda 

que culposo praticado por seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal de PIÚMA; 

11.21 - Responder perante a Prefeitura Municipal de PIÚMA por qualquer tipo de autuação ou ação que 

venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus 

prepostos, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a Prefeitura Municipal  

de PIÚMA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

11.22 - Realizar o leilão através de projeção, com demonstração de fotografias dos bens; 

11.23 - Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens  a serem leiloados. 

11.24 - Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na divulgação 

(propaganda), como, principalmente, na tarefa de identificar possíveis interessados, independente do valor 

e da liquidez dos mesmos. 

11.25 - Quando se tratar de venda de veículo automotor, acompanhar para que o arrematante venha a 

transferir a titularidade do documento para si, no prazo de 30 (trinta) dias da data informada no documento 

de transferência, cumprindo assim as exigências do DETRAN; 

11.26 - Providenciar a descaracterização dos veículos desta Prefeitura arrematados 

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

condições de habilitação e qualificação exigidas nesse credenciamento. 

11.27 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo 

de Referência ou na minuta de contrato. 
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11.28 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

12.1 - Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente identificados, aos locais 

onde estão dispostos os bens apreendidos; 

12.2 - Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes à regular execução de cada evento. 

12.3 - Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informações necessários à adequada instrução da sua 

atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências; 

12.4 - Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços contratados; 

12.5 - Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas na execução do serviço prestado. 

12.6 - Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão. 

12.7 - Aprovar a avaliação dos bens realizada pelo leiloeiro. 

12.8 - Arcar com as despesas previstas no § 2º do art. 42 do Decreto 21.981/32 referentes às publicações 

previstas na Lei 8.666/93. 

12.9 - Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veículo automotor, a documentação respectiva. 

12.10 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES COMUNS DAS PARTES 

 
13.1 – DA CONTRATADA: 
a) executar o objeto deste com lisura, eficiência e boa técnica; 
b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;  
c) observar a função social do contrato, assim como o interesse público presente. 
 
13.2 – DA CONTRATANTE: 
a) manter as condições que permitam a boa execução dos serviços contratados; 
b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas; 
c) tomar as medidas necessárias para a formalização plena do presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

  

14.1 – O acompanhamento e a execução do presente CONTRATO ficarão a cargo do fiscal Winston Araújo, 
designado pela Portaria nº 034 de 10 de agosto de 2018, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93. 
14.2 – O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:  
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO; 
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a CONTRATADA 
adotar as providencias necessárias; 
c) Garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados 
a prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO; 
d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo. 
14.3 – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

 
15.1 – Em decorrência das faltas cometidas pela contratada se aplicará as disposições da Seção V, do 
Capitulo III, da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das perdas e danos devidamente-comprovados, bem 

como àquelas sanções previstas no Capítulo IV desse mesmo diploma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
16.1 – Para a solução dos casos omissos no presente contrato, assim como no caso de prejuízo causado 
por quaisquer das partes do contrato, aplicar-se-á a Lei Federal 8.666/93 e supletivamente o Código Civil 
Brasileiro de demais legislações vigentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ANTICORRUPÇÃO 

 

17.1- Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar 

a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta 

própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 

financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de 

corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE 

 
18.1 – A CONTRATANTE providenciará a publicação oficial do extrato deste contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 

19.1 – As partes alegam o Foro da Comarca de Piúma/ES para dirimir as controvérsias porventura não 

resolvidas pela via administrativa (art. 55, § 2°). 

19.2 – E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Piúma – ES, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

Secretaria de Administração 
Adrien Moreira Louzada 

CONTRATANTE 
 
 
 

______________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1- __________________________                  2- ____________________________ 

Nome: _______________________                    Nome: ________________________ 
CPF n°: _____________                                    CPF n°: _____________ 
           

 

 

REGISTRE – SE 

 

PARA CUMPRIMENTO DO ART. 38, PARÁGRAFO 

ÚNICO DA LEI 8.666/93, QUE O PRESENTE 

INSTRUMENTO ATENDE ÀS DISPOSIÇÕES 

LEGAIS.  

 

Em: 28/06/2018 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 036/2015 – Dispõe 

sobre a aprovação minutas- padrão de editais de 

licitação e contratos administrativos no âmbito 

da Administração Pública Municipal, e dá 

outras providências.  

PUBLICAÇÃO 

Atesto que este Contrato Administrativo foi 

afixado, na forma de extrato para a sua 

respectiva publicidade, a teor do art. 13 da 

Lei Orgânica do Município de Piúma/ES. 

EM 28/06/2018 

 

 


