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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATA<;:AO 
1.1 A escolha dos Leiloeiros Oficiais atraves do procedimento de CREDENCIAMENTO e 
fundamental para que a Prefeitura Municipal de Mucambo no Estado do Ceara possa realizar o 
l.eilao de bens m6veis. 
1.2 A contratacao de leiloeiro enquadra-se em hip6tese de lnexigibilidade de Licitacao, 
prevista no artigo 25 da Lei 8.666/93, por se caracterizar pela ausencia de cornpeticao, 
impossibilitando, assim, a abertura de certame licitat6rio. No caso em questao, em tese, todos 
os leiloeiros matriculados no Estado podem oferecer o service. porern, e impossivel para a 
adrninistracao escolher a proposta mais vantajosa, uma vez que a taxa de cornissao dos 
contratados e fixa, estabelecida pelo Decreto Federal n? 21.981, de 19 de outubro de 1932. 
1.3 Nesse sentido, o CREDENCIAMENTO, para posterior sorteio entre os leiloeiros, torna- 
se a alternativa mais viavel para que sejam cumpridos os principios da isonomia, da igualdade 
e da impessoalidade. 

2. OBJETIVO 
2.1 0 presente Credenciamento constitui a contratacao de leiloeiro para a prestacao dos 
services de avaliacao e alienacao de bens m6veis de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Mucambo/CE, pelo periodo de ate 31 de dezembro de 2019, recebidos a qualquer titulo, por 
meio de licitacao na modalidade de leilao publico, de acordo com os criterios, termos e 
condicoes estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

3. DESCRl<;:Ao DOS SERVl<;:OS 
3. 1 Poderao participar deste Credenciamento os leiloeiros, na condicao de pessoas fisicas 
ou juridicas devidamente inscritas na Junta Comercial do Estado do Ceara, de acordo com o 
art. 3° da IN DNRC n° 110/2009, e que atenderem a todas as exiqencias do Edital e seus 
Anexos. 
3.1.1 0 credenciamento viqera ate 31 de dezembro de 2019, contados da data da 
hornoloqacao da inscricao no cadastro da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 
3.2 Os Leiloeiros que tiverem a inscricao homologada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE serao cadastrados e ordenados mediante sorteio publico a ser realizado pela 
Cornissao de l.eilao na Sala de Reuniao desta PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 
3.3 0 cadastro sera realizado de forma a se estabelecer a ordem de desiqnacao e o rodizio 
dos leiloeiros, e sera rigorosamente seguido, mantendo-se a sequencia, a cornecar pelo 
primeiro sorteado. 
3.4 0 Leiloeiro que rejeitar a desiqnacao, ou que estiver impedido pela Junta Comercial do 
Estado do Ceara de realizar leil6es, peroera a vez, situacao em que sera chamado o pr6ximo 
da ordem de desiqnacao. 
3.5 Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posicao sera ocupada pelo pr6ximo na 
ordem de classificacao, reordenando os demais. 
3.6 Pela prestacao de services. o LEILOEIRO recebera o percentual de ate 5% (cinco per 
cento) sabre o valor da venda de cada bem arrematado, a ser page pelo arrematante no ato do 
leilao. 
3.7 Nao cabe a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE qualquer responsabilidade 
pela cobranca da cornissao devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo 
LEILOEIRO para recebe-la, 
3.8 Caso nae ocorra a efetivacao da finatizacao da venda per erro nas publicacoes legais, 
ou ainda, no case de o leitao publico ser suspenso por determinacao judicial, a cornissao sera 
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devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso de qualquer 
especie por parte desta PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 
3.9 Caso a efetivacao da arrematacao, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo 
legal, nao se realize por culpa exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, a 
cornissao devera ser devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo este "direito ao 
ressarcimento do respective valor", a ser efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE. 
3.10 Na ocorrencia da hip6tese prevista no paraqrafo anterior, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO/CE efetuara o ressarcimento referente ao valor liquido apurado pelo 
LEILOEIRO, creditando-se em sua conta corrente. 
3.11 0 LEILOEIRO renuncia expressamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE do pagamento da comissao prevista no artigo 24 do Decreto Federal n° 22.427 
de 1 ° de fevereiro de 1933, bem como todas as despesas com anuncios, cataloqos, mala 
direta, etc. recebendo somente a cornissao de 5% (cinco) por cento sobre o valor da venda, 
diretamente do arrematante. 
3.12 O LEILOEIRO sera o responsavel pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuicoes 
a Previdencia Social, encargos trabalhistas, prernios de seguro, emolumentos e demais 
despesas que se facam necessarias a execucao dos services contratados. 

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILAO E DA AUTORIZAt;:.AO DE VENDA 
4.1 Os bens serao vendidos no estado de conservacao em que se encontram, nao sendo 
de responsabilidade do leiloeiro OU da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, 
quaisquer consertos, reparos, desmonte ou mesmo providencias com a retirada ou transporte 
do material arrematado. 
4.2 Os bens serao vendidos somente a vista nas condicces fixadas no regulamento do 
leilao, devendo ser observadas as condicces para garantia e pagamento previstas neste edital. 
4.3 Em todos os eventos, o Contratado/Leiloeiro devera dispensar igual tratamento a todos 
os bens disponibilizados para a venda, tanto na divulqacao (propaganda), como, 
principalmente, na tarefa de identificar possiveis interessados, independente do valor e da 
liquidez dos mesmos. 
4.4 Havendo descumprimento de qualquer das obriqacces previstas neste edital e no 
contrato de prestacao de services, o Contratante reqistrara em relat6rio as irregularidades 
porventura encontradas, encaminhando c6pia ao Contratado/Leiloeiro para imediata correcao 
das falhas detectadas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades previstas neste edital e no 
pr6prio contrato. 
4.5 Para a realizacao dos leiloes ceverao ser observadas as condicoes e exiqencias 
previstas na leqislacao aplicavel e na minuta do contrato de prestacao de service, 
especialmente as obriqacoes do leiloeiro. 
4.6 A criterio do Contratante, as avaliacoes dos bens m6veis realizadas pelo leiloeiro 
deverao ser revistas a qualquer tempo. 
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5. DO SINAL, DA CAU<;:AO, DA FORMA DE PAGAMENTO DE REPASSE DO VALOR 
ARREMATADO EDA REMUNERA<;:.AO DO LEILOEIRO. 
5. 1 Os bens serao vendidos somente a vista, nas condicoes fixadas no regulamento do 
leilao. 0 leiloeiro devera orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao 
pagamento do bem arrematado, conforme especificado abaixo: 
5.1.1 No ato da arrernatacao, o arrematante entreqara 02 (dois) cheques em garantia de 
caucao ao leiloeiro, sendo: 
5.1.1.1 Um cheque, correspondente a 10% (dez) por cento do valor do lance vencedor, a titulo 
de sinal. 
5.1.1.2 0 outro cheque, correspondendo ate 5% (cinco) por cento do valor do lance v ncedor, 
a titulo de cornissao ao leiloeiro oficial. 
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5.2 Em ate 24 horas ap6s a realizacao do leilao, o arrematante devera depositar em 
especie au transferencia eletronica (TED ou DOC), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o 
VALOR DE ATE 5% (CINCO) POR CENTO do lance em conta informada pelo leiloeiro A 
TiTULO DE COMISSAO, em conta mantida pelo leiloeiro, por meio de dep6sitos identificados. 
5.3 Os comprovantes de dep6sitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, 
ap6s confirmacao dos pagamentos, proceda a devolucao dos cheques oferecidos em caucao. 
5.4 Se transcorrido o prazo de 48 horas e as dep6sitos nao forem efetivado pelo 
arrematante, este sera considerado desistente e a venda sera cancelada. Nesse caso, os 
cheques oferecidos em caucao terao a seguinte destinacao: 
5.4.1 Cheque no valor de 10% (dez) por cento do valor do lance vencedor: sera recolhido ao 
Contratante a titulo de multa; 
5.4.2 Cheque no valor de ate 5% (cinco) por cento do valor do lance vencedor: sera utilizado 
para pagamento da cornissao do leiloeiro. 
5.5 0 leiloeiro devera recolher ao Contratante, ate o 10° (decirno) dia subsequente a 
realizacao do leilao, o produto da arrernatacao dos leiloes realizados, em conta indicada pelo 
Contratante, acompanhado de relat6rio analitico de prestacao de contas, c6pias das notas de 
venda/arrematacao, dos termos de renuncia a cornissao de responsabilidade do Contratante e 
demais documentos previstos em lei. 
5.6 0 Contratante tera o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis para comprovar o dep6sito em 
conta do valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem como liberar as documentos finais 
de transterencia dos bens m6veis arrematados. Neste caso, sera de cornpetencia do leiloeiro o 
repasse de tais documentos ao arrematante bem como a liberacao dos bens m6veis. 
5. 7 A cornissao paga pelo(s) arrematante(s) devera ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 
02 (dois) dias uteis contados a partir da cornunicacao do fato, na hip6tese em que, por decisao 
judicial ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilao. 

6. OBRIGA<;:OES DAS PARTES 
6.1 CONSTITUEM OBRIGA<;:OES DA PARTE PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE: 
6.1.1 Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente 
identificados, aos locais onde estao dispostos as bens a serem leiloados; 
6.1.2 Apresentar o Edital de l.eilao, com as regras concernentes a regular execucao de cada 
evento. 
6.1.3 Fornecer ao LEILOEIRO as documentos e inforrnacoes necessaries a adequada 
instrucao da sua atividade, livres de desernbaracos, onus e pendencias. 
6.1.4 Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestacao de services contratados. 
6.1.5 Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 
irregularidades encontradas na execucao do service prestado. 
6.1.6 Avaliar as instalacoes e aparelhamento tecnico-operacional que serao utilizadas no 
leilao 
6.1. 7 Aprovar a avaliacao dos bens realizada pelo leiloeiro. 
6.1.8 Arcar com as despesas previstas no§ 2° do art 42 do Decreto 21.981/32 referente as 
publicacoes previstas na Lei 8.666/93. 
6.1.9 Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veiculo automotor, a docurnentacao 
respectiva. 

6.2 CONSTITUEM OBRIGA<;:OES DO LEILOEIRO: 
6.2.1 Realizar o Leitao em dia e hora previamente designado pela Cornissao de t.eilao da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, dentro das normas do Term..9- de 
Credenciamento no local acordado pelas partes, dos bens constantes no Edital de Le· ao. 
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6.2.2 Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependencies 
pr6prias do Leiloeiro Oficial, todas as despesas de remocao (transferencia/retorno) correrao 
por conta e responsabilidade do mesmo. . 
6.2.3 Executar os services dentro dos padr6es estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO/CE, de acordo com o especificado neste Termo, responsabilizando-se por 
eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de quaisquer clausulas ou condicoes 
estabelecidas em contrato. 
6.2.4 Executar os services por meio de pessoas id6neas, tecnicamente capacitadas, 
indenizando a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, mesmo em caso de ausencia 
ou omissao de fiscalizacao de sua parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam 
eles praticados por prepostos terceirizados ou rnandatarios. 
6.2.5 A responsabilidade sera extensiva aos danos e prejuizos causados a terceiros, 
devendo o contratado adotar medidas preventivas, com fiel observancia das exigencias das 
autoridades competentes e das disposicces legais vigentes. 
6.2.6 Elaborar laudo de avaliacao contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do 
prazo acordado com a Cornissao de l.eilao. 
6.2.7 ldentificar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilao, 
bem como para a sua avaliacao, tudo sob a coordenacao do Contratante. 
6.2.8 Manter, sob as penas da lei, o mais complete e absolute sigilo sobre quaisquer dados, 
inforrnacoes, documentos, especificacces tecnicas e comerciais dos bens sob sua 
responsabilidade, de que venham a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser 
confiados, sejam relacionados ou nae com a prestacao de services objeto deste contrato. 
6.2.9 Nao se pronunciar em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE a 
orqaos de imprensa, sobre quaisquer assuntos relatives as atividades da mesma, bem como 
sobre os procedimentos e/ou expedientes confiados. 
6.2.1 O Realizar leil6es de acordo com expressa determinacao do Contratante, em datas 
aprazadas em conjunto. 
6.2.11 Dar ciencia a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execucao dos services. 
6.2.12 Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execucao dos services, 
ressarcindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE em ate 05 (cinco) dias uteis, 
caso haja falta ou dano de bem sob responsabilidade do LEILOEIRO. 
6.2.13 Preslar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE cujas reclamacces obriga-se a atender prontamente. 
6.2.14 Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE, no tocante a execucao dos services, assim como ao cumprimento das 
obriga,;;6es previstas em contrato. 
6.2.15 Fornecer o relat6rio final de cada leilao que devera center, no minimo, descncao do 
bem, valor de arrecadacao, valor arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, 
quantidade de lotes arrematados, quantidade de nao arrematados, quantidade e valor de lotes 
em condicional, se houver. 
6.2.16 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessarios a 
realizacao dos Leil6es, dentre eles: divulqacao em site pr6prio, na internet, por no minimo 15 
(quinze) dias antes da realizacao do leilao; locacao de instala,;:6es/equipamentos; contratacao 
de mao-de-obra; sequranca para o evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas 
de divulqacao do leilao. Executam-se deste rol as despesas de responsabilidade do 
Contratante previstas em lei, especialmente as previstas no art. 42, §2° do art. 42 do Decreto 
21.981/32. 
6.2.17 Eximir o Contratante da cornissao prevista no art. 24 do Decreto n° 21.981/32, 
conforme exposto no §2° do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a cornissao pelos 
services prestados devera ser paga pelo arrematante do bem no leilao, na proporcao e ate 
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5% (cinco) por cento do valor da arrernatacao, nao sendo devido ao Contratante qualquer 
pagamento pelos services realizados. 
6.2.18 Nao utilizar o nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, ou sua 
qualidade de credenciado deste, em quaisquer atividades de divulqacao profissional, coma por 
exemplo, em cart6es de visita, anuncios diversos, impressos, etc, com excecao da divuiqacao 
do evento especifico. 
6.2.19 Manter todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas no ato convocat6rio 
(art. 55, XIII, da Lein° 8.666/93). 
6.2.20 Ressarcir todo e qualquer dano que causar a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, nao 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou acompanhamento pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 
6.2.21 Responder perante PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE por qualquer tipo 
de autuacao ou acao que venha a sofrer em decorrencia da prestacao de services. bem coma 
pelos contratos de trabalho de seus prepostos, mesmo nos casos que envolvam eventuais 
decis6es judiciais, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade. 
6.2.22 Realizar o leilao atraves de projecao, com dernonstracao de fotografias dos bens. 
6.2.23 Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem 
leiloados. 
6.2.24 Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veiculo automotor, que o mesmo 
devera transferir a titularidade da docurnentacao para o seu nome no prazo de ate 30 (trinta) 
dias da data informada no documento de transterencia, cumprindo se necessario, as 
exiqencias legais do DETRAN. 
6.2.25 Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na 
divulqacao (propaganda), como, principalmente, na tarefa de identificar possiveis interessados, 
independente do valor e da liquidez dos mesmos. 
6.2.26 Quando se tratar de venda de veiculo 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 transferencia, cumprindo assim as exiqencias do DETRAN. 
6.2.27 Providenciar a descaracterizacao dos veiculos desta PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE arrernatados. 

t 
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ANEXO II 
MODELO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPA<;:AO NO CREDENCIAMENTO 

A 
Prefeitura Municipal de Mucambo 
Cornissao Permanente de l.icitacao 

-----------· Leiloeiro Oficial, portador da matricula na JUCEC N° , da 
cedula de ldentidade N° , e do CPF N° , residente/domiciliado no municipio de 
__ /_, a Rua/Avenida , Bairro . CEP , telefone , 
email ,vem perante esta Cornissao manifestar seu interesse em realizar Leil6es 
Oficiais destinados a ahenacao de bens m6veis da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE. 

______ /CE,_ de de 2019. 

Assinatura 
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ANEXO Ill 
MODELOS DE DECLARACOES 

CREDENCIAMENTO N° 002/2019. 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZA<;;AO DE 
LEILOES DESTINADOS A ALIENA<;;AO DE BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO/CE. 

__________ , Leiloeiro Oficial, portador da matricula na JUCEC N° , da 
cedula de ldentidade N° , e do CPF N° , residente/domiciliado no municipio de --- 
__ !_, a Rua/Avenida , Bairro , CEP , DECLARA: 

a) sob as penas da Lei, que nae se encontra declarada inid6neo para licitar ou contratar com 
orqaos da Adrninistracao Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; bem 
como, inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitacao, em cumprimento do disposto 
no art. 32, § 2° da Lei n° 8.666/93 

b) sob as penas da Lei, em obediencia ao disposto no art. 7°, incise XXXII da Constituicao 
Federal, no incise V do art. 27 da Lein° 8.666, de 21 de junho de 1993 acrescido pela Lein° 
9.854, de 27 de outubro de 1999 que nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condicao de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos. 

c) sob as penas da Lei, que nao encontra-se destituido, suspense, ou impedido de exercer a 
funcao de Leiloeiro Oficial, nos termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal n° 21.981, de 
19/10/1932 e dos artigos 12 a 13 da lnstrucao Normativa n° 113, de 28/04/2010 expedida pelo 
Departamento Nacional de Registro do Cornercio do Ministerio do Desenvolvimento, lndustria 
e Cornercio Exterior. 

d) sob as penas da Lei, que nao e Servidor (ocupante de cargo efetivo, cargo ou funcao em 
cornissao) do DETRAN/CE, e nao tern parentesco ate o segundo grau com servidores da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 

______ /CE,_ de de 2019. 

Assinatura 
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ANEXO IV 
(MINUTA DE CONTRA TO DE CREDENCIAMENTO) 

CONTRATO DE N° QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO/CE, NESTE ATO REPRESENTADA 
LEGALMENTE PELA SECRET ARIA DE 
ADMINISTRAGAO E DO OUTRO A 
PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, atraves da Secretaria de Adrninistracao, 
com sede na Avenida Construtor Goncalo Vidal, s/n°, Bairro - Centro, Mucambo/CE, CEP 
62.170-000, inscrito no CNPJ sob o n° 07. 733. 793/0001 - 05, representado pelo Secretario, 
Antonio Clever de Aguiar, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado, o 
leiloeiro Oficial , inscrito na Junta comercial do Estado do Ceara JUCEC 
n° , estabelecida(o) (endereco completo) neste ato denominada CONTRATADA, 
representada por seu leiloeiro, Senhor (nome completo), Cedula de ldentidade 
n° CPF n° , de acordo com a representacao legal que lhe e outorgada por 
(procuracao/Contrato social/estatuto social), resolvem celebrar o presente Contrato, 
sujeitando-se as norm as gerais das Leis n°. 10.520/02, n°. 8.666/93 e no que couber dos 
Decretos Federais n°. 3.555/2000 Decreto Federal 21.981/1932, lnstrucao Normativa 113/2010 
observadas as alteracoes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Credenciamento constitui a CONTRATA<;:Ao DE LEILOEIRO PARA A 
PRESTAc;:Ao DOS SERVl<;:OS DE AVALIA<;:Ao E ALIENA<;:Ao DE BENS MOVEIS DE 
PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, pelo periodo de ate 31 de 
dezembro de 2018, recebidos a qualquer titulo, por meio de ticitacao na modalidade de leilao 
publico, de acordo com os criterios, termos e concicoes estabelecidas neste instrumento e 
seus anexos, pela Constituicao Federal de 1988; Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteracoes; 
pela Lei n° 8.934/94; pelos Decretos Federais n° 21.981/32 e 1.800/96; pela lnstrucao 
Normativa n° 113 de 28 de abril de 2010, expedida pelo Departamento Nacion al de Registro 
do Comercio (DNRC); e no que couber pelas demais normas que disciplinam a materia: bem 
como pelas especificacoes estabelecidas no Termo de Referencia. documento que constitui o 
Anexo I deste Edital. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E DA FORMA DE REMUNERAc;Ao 
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2. 1. 0 CONTRAT ADO obriga-se a executar os services, objeto deste contrato, recebendo, a 
titulo de cornissao, a taxa de 5% (cinco) par cento, calculada sobre o valor de venda do bem 
arrematado, taxa esta que devera ser cobrada diretamente de cada arrematante, nao ocasiao 
do leilao, nao cabendo a CONTRATANTE a responsabilidade pela cobranca da cornissao 
devida pelo comprador, nem pelos gastos despendidos pelo CONTRATADO para recebe-la. 
2.2. Nao sera devido ao CONTRATADO nenhum outro paqarnento alern da cornissao referida 
no item anterior. 
2.3. As despesas com a execucao dos leil6es correrao (mica e exclusivamente por conta dos 
Leiloeiros Oficiais credenciados. 
2.4. Nao cabe a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, qualquer responsabilidade 
pela cobranca da cornissao devida pelos arrematantes, nem pelos gastos desp ndidos pelo 
Leiloeiro Oficial para recebe-la. 
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2.5. O Leiloeiro Oficial sera responsavel pelo recolhimento de impastos, taxas, contribuicoes a 
Previdencia Social, encargos trabalhistas, prernios de seguro, emolumentos, demais despesas 
diretas ou indiretas, e quaisquer outros onus que se fizerem necessaries a execucao dos 
services contratados. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO SINAL, DA CAU<;:Ao, DA FORMA DE PAGAMENTO DE 
REPASSE DO VALOR ARREMATADO EDA REMUNERA<;:AO DO LEILOEIRO. 

3. 1. Os bens serao vendidos somente a vista, nas condicoes fixadas no regulamento do leilao. 
O leiloeiro devera orientar o arrematante quanta aos procedimentos referentes ao pagamento 
do bem arrematado, conforme especificado abaixo: 
3.1.1. No ato da arrernatacao, o arrematante entreqara 02 (dais) cheques em garantia de 
caucao ao leiloeiro, sendo: 
3.1.1.1. Um cheque, correspondente a 10% (dez) por cento do valor do lance vencedor, a titulo 
de sinal. 
3.1.1.2. 0 outro cheque, correspondendo ate 5% (cinco) por cento do valor do lance vencedor, 
a titulo de cornissao ao leiloeiro oficial. 
3.2. Em ate 24 horas ap6s a realizacao do leilao, o arrematante devera depositar em especie 
ou transferencia eletr6nica (TED ou DOC), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, mais o VALOR 
DE ATE 5% (CINCO) POR CENTO do lance em conta informada pelo leiloeiro A TiTULO DE 
COMISSAO, em conta mantida pelo leiloeiro, par meio de dep6sitos identificados. 
3.3. Os comprovantes de dep6sitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, ap6s 
confirrnacao dos pagamentos, proceda a devolucao dos cheques oferecidos em caucao. 
3.4. Se transcorrido o prazo de 48 horas e os dep6sitos nae forem efetivado pelo arrematante, 
este sera considerado desistente e a venda sera cancelada. Nesse caso, os cheques 
oferecidos em caucao terao a seguinte destinacao: 
3.4.1. Cheque no valor de 10% (dez) por cento do valor do lance vencedor: sera recolhido ao 
Contratante a titulo de multa; 
3.4.2. Cheque no valor de ate 5% (cinco) par cento do valor do lance vencedor: sera utilizado 
para pagamento da cornissao do leiloeiro. 
3.5. 0 leiloeiro devera recolher ao Contratante, ate o 10° (decirno) dia subsequente a 
realizacao do leilao, o produto da arrernatacao dos leiliies realizados, em conta indicada pelo 
Contratante, acompanhado de relat6rio analitico de prestacao de contas, c6pias das notas de 
venda/arrernatacao, dos termos de renuncia a comissao de responsabilidade do Contratante e 
demais documentos previstos em lei. 
3.6. 0 Contratante tera o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis para comprovar o dep6sito em 
conta do valor total do lance repassado pelo leiloeiro bem coma liberar os documentos finais 
de transferencia dos bens m6veis arrematados. Neste caso, sera de cornpetencia do leiloeiro o 
repasse de tais documentos ao arrematante bem coma a liberacao dos bens m6veis. 
3.7. A cornissao paga pelo(s) arrematante(s) devera ser devolvida pelo leiloeiro no prazo de 02 
(dais) dias uteis contados a partir da cornunicacao do fato, na hip6tese em que, par d tsao 
judicial ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilao 

CLAUSULA QUART A- OBRIGA<;:OES DAS PARTES 

4.1. CONSTITUEM OBRIGA<;:OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE: 
4.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente 
identificados, aos locais onde estao dispostos os bens a serem leiloados; ( 
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4.1.2. Apresentar o Edital de l.eilao, com as regras concernentes a regular execucao de cada 
evento. 
4.1.3. Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informac;:6es necessaries a adequada 
instrucao da sua atividade, livres de desernbaracos, onus e pendencias. 
4.1.4. Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestacao de services contratados. 
4.1.5. Notificar o leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas na execucao do service prestado. 
4.1.6. Avaliar as instalacoes e aparelhamento tecnico-operacional que serao utilizadas no 
leilao. 
4.1. 7. Aprovar a avaliacao dos bens realizada pelo leiloeiro. 
4.1.8. Arcar com as despesas previstas no§ 2° do art. 42 do Decreto 21.981/32 referente as 
publicacoes previstas na Lei 8.666/93. 
4.1.9. Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veiculo automotor, a docurnentacao 
respectiva. 

CLAUSULA QUINTA - CONSTITUI OBRIGA�OES DO LEILOEIRO 

5.1. Realizar o Leilao em dia e hora previamente designado pela Cornissao de Leitao da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, dentro das normas do Termo de 
Credenciamento no local acordado pelas partes, dos bens constantes no Edital de l.eilao. 
5.2. Caso haja interesse em transferir os bens a serem leiloados para as dependencias 
pr6prias do Leiloeiro Oficial, todas as despesas de rernocao (transferencia/retorno) correrao 
por conta e responsabilidade do mesmo. 
5.3. Executar os services dentro dos padr6es estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO/CE, de acordo com o especificado neste Termo, responsabilizando-se por 
eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de quaisquer clausulas ou condicoes 
estabelecidas em contrato. 
5.4. Executar os services por meio de pessoas id6neas, tecnicamente capacitadas, 
indenizando a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, mesmo em caso de ausencia 
ou ornissao de fiscalizacao de sua parte, por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam 
eles praticados por prepostos terceirizados ou rnandatarios. 
5.5. A responsabilidade sera extensiva aos danos e prejuizos causados a terceiros, devendo o 
contratado adotar medidas preventivas, com fiel observancia das exiqencias das autoridades 
competentes e das disposicoes legais vigentes. 
5.6. Elaborar laudo de avaliacao contendo o valor estimado do bem para a venda dentro do 
prazo acordado com a Corntssao de Leitao. 
5.7. ldentificar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilao, 
bem como para a sua avaliacao, tudo sob a coordenacao do Contratante. 
5.8. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
informa,;:6es, documentos, especificacoes tecnicas e comerciais dos bens sob sua 
responsabilidade, de que venham a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser 
confiados, sejam relacionados ou nao com a prsstacao de services objeto deste contrato. 
5.9. Nao se pronunciar em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE a 6r9aos 
de imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades da mesma, bem como sobre os 
procedimentos e/ou expedientes confiados. 
5.10. Realizar leil6es de acordo com expressa deterrninacao do Contratante, em datas 
aprazadas em conjunto. 
5.11. Dar ciencia a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execucao dos services. 
5. 12. Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execucao dos servic;:os, ressarcindo a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE em ate 05 (cinco) dias uteis, caso haja f OU 
dano de bem sob responsabilidade do LEILOEIRO. 
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5.13. Preslar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE cujas reclarnacoes obriga-se a atender prontamente. 
5.14. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE, no tocante a execucao dos services, assim como ao cumprimento das 
obriqacoes previstas em contrato. 
5.15. Fornecer o relat6rio final de cada leilao que devera conter, no minimo, descricao do bem, 
valor de arrecadacao, valor arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, 
quantidade de lotes arrematados, quantidade de nao arrematados, quantidade e valor de lotes 
em condicional, se houver. 
5.16. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessaries a 
realizacao dos Leil6es, dentre eles: divulqacao em site pr6prio, na internet, por no minimo 15 
(quinze) dias antes da realizacao do leilao; locacao de instalacoes/equipamentos: contratacao 
de rnao-de-obra; sequranca para o evento, bens, valores recebidos e seguros; outras formas 
de divulqacao do leilao. Executam-se deste rol as despesas de responsabilidade do 
Contratante previstas em lei, especialmente as previstas no art. 42, §2° do art. 42 do Decreto 
21.981/32. 
5.17. Eximir o Contratante da comissao prevista no art. 24 do Decreto n° 21.981/32, conforme 
exposto no §2° do art. 42 do referido Decreto. Estar ciente que a cornissao pelos services 
prestados devera ser paga pelo arrematante do bem no leilao, na proporcao de ate 5% (cinco) 
por cento do valor da arrematacao, nao sendo devido ao Contratante qualquer pagamento 
pelos services realizados. 
5.18. Nao utilizar o nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, ou sua qualidade 
de credenciado deste, em quaisquer atividades de divulqacao profissional, como por exemplo, 
em cartoes de visita, anuncios diversos, impresses, etc., com excecao da divulqacao do 
evento especifico. 
5.19. Manter todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas no ato convocat6rio 
(art. 55, XIII, da Lein° 8.666/93). 
5.20. Ressarcir todo e qualquer dano que causar a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, nae 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou acompanhamento pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 
5.21. Responder perante PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE por qualquer tipo de 
autuacao ou acao que venha a sofrer em decorrencia da prestacao de services. bem como 
pelos contratos de trabalho de seus prepostos, mesmo nos casos que envolvam eventuais 
decis6es judiciais, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade. 
5.22. Realizar o leilao atraves de projecao, com dernonstracao de fotografias dos bens. 
5.23. Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem 
leiloados. 
5.24. Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veiculo automotor, que o mesmo 
devera transferir a titularidade da documentacao para o seu nome no prazo de ate 30 (trinta) 
dias da data informada no documento de transferencia, cumprindo se necessario, as 
exiqencias legais do DETRAN. 
5.25. Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na 
divulqacao (propaganda), como, principalmente, na tarefa de identificar possiveis interessados, 
independente do valor e da liquidez dos mesmos. 
5.26. Ouando se tratar de venda de veiculo 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 transferencia, cumprindo assim as exiqencias do DETRAN. 
5.27. Providenciar a descaracterizacao dos veiculos desta PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE arrematados. 
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6.1. As PROPONENTES e assegurado o direito de peticao, nos termos do art.109 da Lei n°. 
8.666/93. E suas alteracoes, objetivando a defesa de seus interesses na Licitacao. em 
requerimento formulado no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao do ato, nos 
termos da Lei; 
6.2. lnterposto os Recursos serao comunicados aos demais candidatos que pocerao irnpuqna- 
lo no prazo de 05 (cinco) dias utels; 
6.3. 0 Recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato 
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao. no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse 
mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do Recurso. 

�. 
CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E DA FISCALIZA<;:AO 

7.1. DO PRAZO 
7.1.1. 0 Credenciamento tera vigencia de ate 31 (trinta e um) de dezembro de 2019, podendo 
ser prorrogado de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes. 
7.1.2. O prazo de vigencia do Contrato iniciara no ato de sua assinatura e viqorara por ate 31 
de dezembro de 2019. 

7.2. DA FISCALIZA<;:AO 

7.2.1. A fiscalizacao da execucao do presente Credenciamento, bem como do Contrato deste 
decorrente, ficara a cargo da Secretaria Municipal de Adrninistracao. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SAN<;:OES 

8.1. Nenhuma sancao sera aplicada sem o devido processo administrativo, garantida a defesa 
previa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intirnacao do ato, sendo- 
lhe franqueado vista ao processo. 
8.2. Por intracao as normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei n° 
8.666/93, e demais normas aplicaveis, sera cancelado o credenciamento nos seguintes casos: 
8.2.1. Recusa injustificada em assinar o contrato para realizacao do leilao; 
8.2.2. Rescisao contratual a que tenha dado causa; 
8.2.3. Ornissao de informac;:6es, ou a prestacao de informac;:6es inveridicas; 
8.2.4. Decretacao de falencia ou instauracao de insolvencia civil; 
8.2.5. Demais hip6teses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, neste contrato, no 
Decreto n° 21.981/32, e na leqislacao que disciplina a rnateria. 
8.3. A recusa do Licitante credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento, dentro 
do prazo estabelecido neste Edital, bem como o atraso e/ou sua inexecucao total ou parcial, 
caractsrizarao o descumprimento da obriqacao assumida, passive! da aplicacao das seguintes 
sanc;:6es: 
8.3.1. Advertencia, que sera aplicada sempre por escrito; 
8.3.2. Multa, morat6ria ou indenizat6ria, nos seguintes percentuais: 
8.3.2.1. 0,3% (Ires decirnos) por cento por dia de atraso, ate o triqesirno dia, sobre o valor total 
da avaliacao dos bens a serem leiloados; 
8.3.2.2. 10% (dez) por cento sobre o valor dos bens avaliados pela PRE EITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, destinados a leilao, no caso de: 
a) Recusa injustificada em executar o objeto; 
b) Preslar informac;:6es inexatas ou criar ernbaracos a fiscalizacao; 
c) Desatender as determinac;:6es da fiscalizacao; ' r 
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8.4. 1 0% (dez) por cento sobre o valor dos bens avaliados pela Comissiio de Leiliio e 
destinados a leilao, no caso de: 
services contratados; 
b) Praticar, por acao ou ornissao, qualquer ato que por irnprudencia, negligencia, impericia, 
dolo ou rna-te venha causar dano a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE ou a 
terceiros, independente da obriqacao do contratado em reparar os danos causados; 
c) Cometer faltas reiteradas na execucao dos services contratados no prazo fixado; 
d) Executar os services em desacordo com as normas previstas no edital e seus anexos; 
e) Descumprir clausulas contratuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas 
outras sancoes; 
8.4.1.1. 0 valor rnaximo das multas niio podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez) por 
cento do valor dos bens avaliados pela Comissiio de Leiliio e destinados a leiliio. 
8.4.1.2. Caso o Leiloeiro Oficial contratado nao tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-a 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua notificacao, para efetuar o 
pagamento da multa. Ap6s esse prazo, niio sendo efetuado o pagamento, seus dados serao 
encaminhados ao Orqao competente para que seja inscrita na divida ativa Municipal, podendo, 
ainda, a Adrninistracao proceder a cobranca judicial da multa. 
8.4.1.3. As multas previstas neste subitem nao eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e 
contratado da reparacao de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha 
causar a Adrninistracao. 
8.5.1. Suspensiio temporaria do direito de licitar com a Adrninistracao Publica Municipal de 
Mucambo, Estado do Ce ar a. 
8.5.2. Dectaracao de inidoneidade para Jicitar e contratar com a Adrninistracao Publica, 
enquanto perdurarem os motives da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante 
a pr6pria autoridade que ap\icou a penalidade, por prazo nae superior a 05 (cinco) anos. 
8.5.3. Rescisiio unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de 
indenizacao a contratante por perdas e danos. 
8.6. As sancoes previstas neste instrumento poderiio ser ap\icadas cumulativamente, ou nao, 
de acordo com a gravidade da infracao, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 
(cinco) dias uteis a contar da intirnacao do ato. 
8. 7. Nenhuma pa rte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 
de fores maior ou caso fortuito. 
8. 7.1. Consideram-se motives de torca maior ou caso fortuito: atos de inimigo publico, guerra, 
revolucao, b\oqueios, epidemias, fen6menos meteoro\6gicos de vulto, perturbacoes civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoavel de qualquer das partes 
contratantes. 
8.8. A advertencia e a multa serao aplicadas pela Autoridade Superior da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, mediante proposta do responsavel pela fiscalizacao e 
acompanhamento da execucao do Contrato. 
8.9. A irnposicao das sancoes de suspensao ternporaria e a declaracao de inidoneidade sac 
de cornpetencia da Adrninistracao Municipal de Mucambo/CE, facultada a ampla defesa no 
respective processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista. 
8.10. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obriqacoes assumidas, no todo ou em 
parte, a Administracao cornunicara a Junta Comercial do Estado do Ceara, para as medidas 
de sua cornpetencia, sem prejuizo da aplicacao das sancoes previstas no edital, no contrato, e 
das demais comlnacoes legais. 

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSlt;OES FINAIS 

9.1. A assinatura do contrato implica em plena acettacao dos termos e condicces de te'Edital 
e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

1 
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9.2. 0 licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os 
acrescirnos ou supress6es que se fizerem necessario, ate 25% (vinte e cinco) por cento do 
valor total do contrato. 
9.3. E vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste processo. 
9.4. A Adrninistracao reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente apresente licitacao, 
tendo em vista o interesse publico, ou ainda anula-Ia por ilegalidade, de oficio ou mediante 
provocacao de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, nao cabendo as licitantes o 
direito de indenizacao, ressalvado o disposto no paraqrafo unico do art. 59 da citada lei. 
9.5. E competente o Foro deste Municipio para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente 
licitacao. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 

10.1. A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisac, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 
10.2. A rescisao deste Contrato podera ser: 
10.3. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos cases e numerados 
nos incises I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRA TADA com 
a antecedencia minima de 30 (trinta) dias; 
10.4. Amiqavel. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao, desde 
que haja conveniencia para o CONTRATANTE; 
10.5. Judicial, nos termos da leqislacao vigente sobre a rnateria. 
10.6. A rescisao administrativa ou arniqavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisao contratual serao formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 
10.7. Alem das hip6teses de rescisao acima previstas, o Contrato sera rescindido sempre que 
a CONTRA TADA se conduzir dolosamente. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTA<;:Ao LEGAL EDA VINCULA<;:Ao AO 
EDIT AL E A PROPOST A 

11. 1. 0 presente Contrato fundamenta-se: 
11.1.1. Na Constituicao Federal de 1988; Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterag6es; pela Lei 
n° 8.934/94; pelos Decretos Federais n° 21.981/32 e 1.800/96; pela lnstrucao Normativa n° 
113 de 28 de abril de 2010 expedida pelo Departamento Nacion al de Registro do Cornercio 
(DNRC); observadas as alteracoes posteriores; 
11.1.2. Nos preceitos de direito publico; 
11.1.3. Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposicoes do 
Direito Privado. 
11.2. 0 presente Contrato vincula-se aos termos: 
11.2.1. Do Edital de credenciamento de Leiloeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE n° 002/2018, Constante no Processo n° 002/2018; 
11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRA TADA. 

CLAUSULA DECIMA QUART A - DA EFICACIA EDA PUBLICA<;:AO 

14.1. 0 esclarecimento de duvidas a respeito de condicoes do edital e de outros assuntos 
relacionados a este, sera divulgado mediante publicacao de notas em 
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https://mucambo.ce.gov.br/. e no DOE- Diario Oficial do Estado. ficando as licitantes 
interessadas obrigadas a acessa-la para a obtencao das inforrnacoes prestadas pela 
CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. consoante disp6e o artigo 61. paraqrafo 
(mice da Lei n° 8.666/93. 

CU',USULA DECIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. As quest6es decorrentes da execucao deste lnstrumento. que nae possam ser dirimidas 
administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Municipal. no Fero de 
Mucambo/CE, com exclusao de qualquer outro, per mais privilegiado que seja. 

15.2. E. para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 
(Ires) vias de igual teer e forma, para que surtam um s6 efeito, as quais, depois de lidas, sac 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

Mucambo/CE. __ de de __ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SECRETARIO DE ADMINISTRAt;iiO 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

Representante Legal 
RAziiO SOCIAL 
CONTRA TADA 

1. NOME CPF: ----------- 

2. NOME CPF: ------------ ------------ 

f 
r 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Ooncalc Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 Fane 
88 3654 1133 site: https://mucambo.ce.qov.br/ 


