
GOVERNO MUNICIPAL 

MUCAMB 
EDITAL DE CHAMADA PUBLICAN° 002/2019 

I SE<;AO I - DO PREAMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, atraves da Cornissao Permanente 
de Licitacao, desiqnada atraves da Portaria n°. 008/2019, de 03 de Janeiro de 2019, 
torna publico para conhecimento dos interessados que realizara CHAMADA PUBLICA 
para CREDENCIAMENTO de licitantes para 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, mediante as 
condicoes estabelecidas no presente instrumento convocat6rias e seus anexos, que se 
subordinam a 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 Nacional de 
Registro do Cornercio (DNRC); observadas as alteracoes posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas normativos. 

DA SESSA.O PUBLICA E INICIO DA ABERTURA DO CREDENCIAMENTO 
RECEBIMENTO l\te o dia 12 de novembro de 2019 ate as 09h00min 
ABERTURA Dia 12 de Novembro de 2019 ate as 09h30min 

LOCAL: l\venida Construtor Goncalo Vidal, sin - Centro, Mucambo/CE. 
SEP. 62.170.000 

1.2. 0 inteiro teor deste Edital podera ser obtido no setor "Licitacoes" do endereco acrrna 
solicitado junto a Cornis sao de l.icitacoes, na sala de Licitacoes. 
1.3. Se no dia acima agendado para encerramento do recebimento e abertura da sessao 
nao houver expediente no orqao, a abertura dos envelopes referentes a este 
Credenciamentos serao realizados no primeiro dia util de funcionamento da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE que se seguir. 
1.4. As decisoes da cornissao permanente de licitacoes serao comunicadas mediante 
publicacao no Diano Oficial do Estado, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com reterencia 
aquelas que lavradas em Ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais 
das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermedio de Oficio, desde que 
comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 
a) Julgamento deste Credenciamento; 
b) Recurso por ventura interposto. 
1.4.1. 0 esclarecimento de duvidas a respeito de condicoes do edital e de outros 
assuntos relacionados a este, sera divulgado mediante publicacao de notas no DOE- 
Diario Oficial do Estado, ficando as licitantes interessadas obrigadas a acessa-la para a 
obtencao das inforrnacoes prestadas pela CPUPREFEITURA MUNICIPAL 
MUCAMBO/CE. 

SE<;AO 11 - DO OBJETO 

2.1. 0 presente Credenciamento constitui a CONTRATA<;:AO DE LEILOEIRO ARA A 
PRESTA<;:Ao DOS SERVlt;:OS DE AVALIAt;:Ao E ALIENA<;:Ao DE BENS MOVEIS 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 n�Y 
modalidade de leilao publico, de acordo com os criterios, termos �dii;:oesq 
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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 Nacional de Registro do Comercio (DNRC); e no que couber pelas 
demais normas que disciplinam a rnateria: bem como pelas especificacoes estabelecidas 
no Termo de Referencia, documento que constitui o Anexo I deste Edital. 

I SE<;AO 111- DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO 

3.1. 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. 
3.2. 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. 

I SECAO IV - DO TERMO DE REFERENCIA 

4.1. 0 Termo de Referencia foi elaborado pela Secretaria de Adrninistracao e 
Financas deste Municipio, devidamente assinado pelo seu Secretario conforme anexo 
do presente Processo n°. 002/2019, o qual servira de base para todo o procedimento 
licitat6rio. 

I SECAO v - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO 

5.1. 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. 
5.2. 0 credenciamento viqera ate 31 de dezembro de 2019, contados da data da 
homoloqacao da inscricao no cadastro da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE. 
5.3. 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. 
5.4. 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. 
5.5. O Leiloeiro que rejeitar a desiqnacao, ou que estiver impedido pela Junta Comercial 
do Estado do Ceara de realizar leiloes, perdera a vez, situacao em que sera chamado o 
pr6ximo da ordem de desiqnacao. 
5.6. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posicao sera ocupada pelo pr6ximo 
na ordem de classificacao, reordenando os demais. 
5.7. Pela prestacao de services. o LEILOEIRO recebera o percentual de ate 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematan 
no ato do leilao. 

( r 
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5.8. 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. 
5.9. Caso nao ocorra a efetivacao da finalizacao da venda por erro nas publicacoes 
legais, ou ainda, no caso de o leilao publico ser suspense por deterrninacao judicial, a 
cornissao sera devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje 
reembolso de qualquer especie por parte desta PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE. 
5.10.1. Caso a efetivacao da arrernatacao, com a entrega do bem ao arrematante, no 
prazo legal, nao se realize por culpa exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE, a comissao devera ser devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo 
este "direito ao ressarcimento do respective valor", a ser efetuado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 
5.10.2. Na ocorrencia da hip6tese prevista no paraqrafo anterior, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE etetuara o ressarcimento referente ao valor liquido 
apurado pelo LEILOEIRO, creditando-se em sua conta corrente. 
5.10.3. 0 LEILOEIRO renuncia expressamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE do pagamento da cornissao 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. 
5.10.4. 0 LEILOEIRO sera o responsavel pelo recolhimento de impastos, taxas, 
contribuic;:6es a Previdencia Social, encarqos trabalhistas, prernios de seguro, 
emolumentos e demais despesas que se fac;:am necessarias a execucao dos servic;:os 
contratados. 

I sE9Ao v1 - cos ESCLARECIMENTos E 1MPUGNA9Ao AO EDIT AL 

6.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra. Ap6s o prazo legal nao serao 
aceitas alegac;:6es de desconhecimento. 
6.2. Nos termos do art. 41, §1° e 2° da Lein° 8.666/93, ate 05 (cinco) dias uteis da data 
fixada para a abertura dos envelopes contendo a docurnentacao relativa ao processo de 
credenciamerito dos Licitantes interessados, qualquer cidadao, com plena capacidade 
civil, e parte legitima para impugnar este edital, de vendo a Administracao processar e 
responder a impuqnacao em ate 3 (tres) dias uteis. 
6.3. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital os Licitantes que nao o fizer 
ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes. 
6.4. Os pedidos de esclarecimento ou irnpuqnacoes deverao ser protocolados, junto a 
Cornissao de l.icltacao Municipal de Mucambo. Protocolado diretamente a CPL e atender 
as seguintes exiqencias: 
6.4.1. Documento elaborado em duas vias, ambas rubricadas em todas as folhas, e 
assinadas na ultirna: 
6.4.2. Alegac;:6es fundamentadas, e se for o caso, pedido instruido com 
docurnentacao/provas que se fizerem necessario; 
6.4.3. Se interposta por pessoa fisica, a peticao devera ser acompanhada de c6pia 
xeroqrafica do documento de identidade de seu slqnatario; 
6.4.4. Se apresentada por pessoa juridica, devera center a devida qualificacao da pessoa 
juridica (nome/CNPJ/enderec;:o/telefone) e a identificacao/correlacao de que interp6s o 
pedido pela empresa; 
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6.4.5. A Cornissao Permanente de l.icitacao decidira sabre o pedido interposto no prazo 
maxima de 3 (Ires) dias uteis, contados da sua protocolizacao, apoiado se necessario 
pelo Setor solicitante, pela Assessoria Juridica, contabil da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MU CAM BO/CE, e/ou outros, conforme o caso. 
6.4.6. A falta de pedido de esclarecimento ou a nao impuqnacao aos termos deste edital 
de Credenciamento, na forma e prazo definidos, acarretara a decadencia do direito de 
arguir as regras do certame. 
6.4. 7. Nao serao aceitos esclarecimentos ou impugnac;:6es protocolizadas fora do prazo 
e/ou em lugar diverso do mencionado neste Edital. 

I SE<;:Ao v11- DA oocuMENTA<;:Ao EXIGIDA 

7.1. Todos os documentos entregues mediante fotoc6pia deverao estar obrigatoriamente 
autenticados em cart6rio competente e nao poderao ser apresentados atraves de 
processo de fac-simile. 
7.2. Nao serao aceitos protocolos de certid6es e/ou documentos de que trata esta secao. 
7.3. Os Licitantes interessados deverao entregar a docurnentacao exigida no subitem 7.4 
e seguinte, ate a data, hara e local indicados para realizacao da Sessao de Recebimento 
e Julgamento deste Credenciamento, indicando na parte externa e frontal a seguinte 
identificacao: 
I - Envelope contendo as Documentos de Habilitacao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 
CHAMADA PUBLICAN° 002/2019 
LICITANTE LEILOEIRO: �------------------� CNPJ/CPF: _ 
E-MAIL: TELE FONES: --------- 
ENVELOP EN° 01 (DOCUMENTOS DE HABILITA AO) 

7.4. A cocumentacao exigida para habilitacao do Licitante de que trata o subitem anterior 
e a seguinte: 
7.4.1. Cedula de ldentidade; 
7.4.2. Prova de matricula na Junta Comercial do Estado do Ceara e situacao de 
regularidade para o exercicio da profissao, nos termos do Decreto Federal nurnero 
21.981, de 19/10/1932, e da lnstrucao Normativa nurnero l l S de28/04/2010, expedida 
pelo Departamento Nacional de Registro do Cornercio (DNRC); 
7.4.3. Certid6es Negativas, ou Positivas com efeito de negativa, dos distribuidores e das 
Varas Civeis e Criminais das Justicas Federal, Estadual, Eleitoral e Militar dos lugares 
onde tenha residido nos ultimas 05 (cinco) anos; 
7.4.4. Comprovante de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da 
Fazenda; 
7.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do local 
onde esteja registrada a matricula do Licitante/Leiloeiro na forma da lei; 
7.4.5.1) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser feita 
atraves da Certidao de regularidade de Debitos relativos a Creditos Tributaries Federais e 
a Divida Ativa da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1. 751, de 2 de outubro de 2014; 
7.4.5.2) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita 
atraves de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadua1· < 
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7.4.5.3) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita 
atraves de Certidiio Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal. 
7.4.6. Prova de Regularidade para como FGTS, expedido pela Caixa Econornica Federal, 
com seu prazo de validade em vigor na data da abertura do julgamento, podendo a 
Cornissao, a seu criteria, consultar o cadastro da CEF; 
7.4.7. Atestado(s) de Capacidade Tecnica emitida(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito 
publico ou privado que comprove(m) ter o requerente executado de forma satisfat6ria 
leilaotoes) de bem(ns) m6veis (materiais, veiculos, equipamentos, etc.); 
7.4.8. Declaracao de que nao se encontra declarada inid6neo para licitar ou contratar 
com 6rgiios da Administracao Publics Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
e. inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitacao, em cumprimento do disposto 
no art. 32, § 2° da Lei n° 8.666/93, conforme modelo constante dos Anexos deste edital; 
7.4.9. Declaracao da licitante em obediencia ao disposto no art. 7°, inciso XXXII da 
Constituicao Federal, no inciso V do art. 27 da Lei n° 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, conforme modelo constante dos Anexos deste edital; 
7.4.10. Declaracao de que esta em situacao regular para o exercicio da profissao, 
conforme modelo constante dos Anexos deste edital; 
7.4.11. Declaracao 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, conforme modelo constante dos Anexos 
deste edital. 

Observacao: 

a) A Comissao Permanente de l.icitacao, sempre quando necessario, efetuara consulta 
ao site da Receita Federal na internet para certificacao sabre a regularidade da inscricao 
da licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, em observancia a 
lnstrucao Normativa da SRF n° 200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade 
dos demais documentos apresentados extraidos pela internet, junto aos sites dos 6rgiios 
emissores, para fins de habilitacao. 
b) Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues 
acompanhados da traducao para lingua portuques efetuada por Tradutor Juramentado e 
tarnbern devidamente consularizado ou registrado no Cart6rio de 
Titulos e Documentos; 
c) Documentos de procedencia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, tarnbern 
deverao ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cart6rio de 
Titulos e Documentos; 
7.4.12. As certidoes que nao declararem expressamente o periodo de validade, para os 
fins deste credenciamento, deverao ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatame 
anterior a data fim prevista para o recebimento dos envelopes. 

SE<;AO VIII - DO PROCEDIMENTO DA SESSAO PUBLICA 

8.1. A sessao para a abertura do envelope e respectivo julgamento, sera publica e 
iniciada na data e hora aprazadas. constantes do prearnbulo deste Edital, e sera dirigida 
pela Presidente da Cornissao Permanente de Licitacao, sendo realizada de acordo com o 
que prescreve o presente Edital e as leis referendadas na secao I. 
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8.3. Ap6s a data e hora para enceramento do recebimento dos envelopes dos licitantes, 
nao mais serao admitidos novos proponentes, dando-se inicio a abertura dos envelopes 
apresentados pelos proponentes. 
8.4. A Cornissao abrira os envelopes lacrados referidos na Secao VII, e depois de 
verificados seus conteudos, serao rubricados por todos os presentes. 
8.5. Ap6s a rubrica a Cornissao efetuara a analise da cocumentacao apresentada nos 
termos deste Edital e da leqislacao que disciplina a materia. cujo resultado, proferido ap6s 
as diliqencias eventualmente necessarias, sera registrado na Ata. 
8.6. A Cornissao Permanente de l.icitacao podera suspender a Sessao para posterior 
analise da documentacao e julgamento dos pedidos de credenciamento, a vista do volume 
de pedidos de credenciamento, designando na Sessao, devidamente lavrada em Ata, uma 
nova data e hora para continuidade dos trabalhos. 
8.7. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTA�Ao EXIGIDA NA SE�Ao VII; 
8.7.1. Sera desclassificado do credenciamento o Licitante que deixar de apresentar a 
docurnentacao na forma e prazos previstos neste Edital; 
8.7.2. 0 julgamento sera efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital, e 
sera considerado habilitado o Licitante que apresentar o Requerimento, as Declaracoes, e 
a Docurnentacao necessaria a habilitacao constante na Secao VII, dentro do prazo de 
validade, em c6pia autenticada por cart6rio competente, ou em originais. 
8. 7.3. Sera considerado inabilitado o Licitante que deixar de apresentar a docurnentacao 
solicitada, apresenta-la com vicios/defeitos, contrariar qualquer exiqencia contida neste 
Edital, ou cujos documentos estiverem com prazo(s) de validade expirada(s). 
8. 7.4. Nao sera causa de lnabilitacao a mera irregularidade formal que nao afete o 
conteudo, a idoneidade do documento, ou nao impec;:a o seu entendimento. 
8.7.5. Sera lavrada Ata que contera o registro das principais ocorrencias da Sessao. 
8.7.6. A Comissao Permanente de Licitacao, ap6s analise da docurnentacao dos 
participantes e verificada a sua regularidade, procedera a convocacao dos Licitantes 
habilitados para a realizacao do sorteio destinado a elaboracao do rol de credenciados, 
sendo que a relacao numerada obedecera ao criteria de ordem de sorteio. 
8.7.7. A relacao numerada de Licitantes credenciados sera utilizada de forma a se 
estabelecer a ordem de desiqnacao e o rodizio dos mesmos, e sera rigorosamente 
seguida, mantendo-se a sequencia, a comec;:ar pelo primeiro sorteado. 
8.7.8. 0 licitante que rejeitar a desiqnacao, ou liver sido suspenso/impedido de realizar 
leil6es, perdera a sua vez, situacao em que sera chamado o pr6ximo na ordem de 
classificacao. 
8.7.9. Havendo descredenciamento de Licitante, sua posicao sera ocupada pelo pr6ximo 
na ordem de classificacao, reordenando os demais. 

I SE<;AO IX - DOS RECURSOS 

9.1. Das decisoes da Cornissao Permanente de l.icitacao, de inabilitacao do participante 
ou de elaboracao da lista dos credenciados cabera recurse a ser interposto no prazo de 
05 (cinco) dias, contados da sessao publica de sorteio e lavratura da ata, nos termos do 
art.109 da Lei n° 8.666/93. 
9.2. O recurse sera dirigido ao Presidente da CPL, que podera reconsiderar sua decisao, 
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir a autoridade 
superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurse. 
9.3. lnterposto, o recurse sera comunicado aos demais licitantes que, se desejare 
poderao irnpuqna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Goncalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-00 
88 3654 1133 site: https://mucambo.ce.gov.br/ 



GOVERNO MUNICIPAL 

MUCAMB 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

9.4. Durante o prazo previsto para interposicao dos recursos, a CPL abrira vista de todo o 
processo aos interessados, facultado a extracao de c6pia a expensas dos licitantes. 
9.5. Decorrido o prazo recursal au ap6s a decisao dos recursos eventualmente 
interpostos, a relacao numerada dos licitantes credenciados, respeitando a ordem de 
classificacao par sorteio, sera homologada pela Autoridade competente e publicada no 
DOE - Diario Oficial do Estado do Geant 

I sscxo x - no coNTRATO 

10.1. Concluido e homologado o credenciamento, os licitantes credenciados, obedecida a 
ordem de classificacao, de acordo com a oportunidade e conveniencia da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, serao convocados para celebrar o Contrato de 
Prestacao de services. conforme Minuta constante no Anexo VII deste Edita!. 
10.2. 0 Licitante credenciado convocado devera comparecer para celebrar o Contrato de 
Prestacao de Services no prazo maxima de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento 
da cornunicacao para ta!, atraves de correio eletr6nico ou notificacao pessoal. 
10.3. Quando o Licitante credenciado convocado para celebrar o Contrato nae 
comparecer no prazo determinado, sera convocado o pr6ximo credenciado seguinte 
constante da lista resultante deste procedimento. 
10.4. A nao assinatura do Contrato podera ser entendida coma recusa injustificada, que 
ensejara seu imediato cancelamento e o chamamento de outro Licitante na ordem de 
classificacao, sempre juizo da Contratante. 
10.5. Se entre a data da apresentacao da docurnentacao completa e a data prevista para 
a assinatura do Contrato decorrer lapso superior a 90 (noventa) dias, o Licitante devera, 
para assinatura do referido instrumento, declarar que rnantern as mesmas condicoes 
exigidas para o Credenciamento e Apresentar, se for o caso, nova documentacao para 
substituir aquela que por ventura estiver com prazo de validade expirado. 

I SE<;Ao x1 - Do PRE<;o EDA FORMA DE REMUNERA<;Ao 

11.1. Pela prestacao de services, o LEILOEIRO recebera o percentual de ate 5% (cinco 
par cento) sabre o valor da venda de cada bem arrematado, a ser pago pelo arrematante 
no ato do leilao. 
11.2. 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, 
11.3. Caso nao ocorra a efetivacao da finalizacao da venda par erro nas publicacoes 
legais, ou ainda, no caso de o leilao publico ser suspenso por deterrninacao judicial, a 
cornissao sera devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, sem que isso enseje reembolso 
de qualquer especie por parte desta PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 
11.4. Caso a efetivacao da arrernatacao, com a entrega do bem ao arrematante, no prazo 
legal, nao se realize par culpa exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE, a cornissao devera ser devolvida ao arrematante pelo LEILOEIRO, tendo 
este "direito ao ressarcimento do respectivo valor", a ser efetuado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE. 
11.5. 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. 
11.6. 0 LEILOEIRO renuncia expressamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE do pagamento da cornissao prevista no artigo 24 do Decreto Fed r:31 n° 
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22.427 de 1 ° de fevereiro de 1933, bem como todas as despesas com a nuncios, 
cataloqos, mala direta, etc. recebendo somente a cornlssao de 5% (cinco) por cento sobre 
o valor da venda, diretamente do arrematante. 
11.7. 0 LEILOEIRO sera o responsavel pelo recolhimento de impostos, taxas, 
contribuicoes a Previdencia Social, encargos trabalhistas, prernios de seguro, 
emolumentos e demais despesas que se facarn necessarias a execucao dos services 
contratados. 

SE<;AO XII - DO SINAL, DA CAU<;AO, DA FORMA DE PAGAMENTO DE REPASSE 
DO VALOR ARREMATADO EDA REMUNERA<;AO DO LEILOEIRO. 

12.1. 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: 
12.2. No ato da arrernatacao, o arrematante entreqara 02 (dois) cheques em garantia de 
caucao ao leiloeiro, sendo: 
12.2.1. Um cheque, correspondente a 10% (dez) por cento do valor do lance vencedor, a 
titulo de sinal. 
12.2.2. 0 outro cheque, correspondendo ate 5% (cinco) por cento do valor do lance 
vencedor, a titulo de cornissao ao leiloeiro oficial. 
12.3. Em ate 24 horas apes 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, por meio de depositos 
identificados. 
12.4. Os comprovantes de dep6sitos devem ser apresentados ao leiloeiro, para que esta, 
apos confirrnacao dos pagamentos, proceda a devolucao dos cheques oferecidos em 
caucao. 
12.5. Se transcorrido o prazo de 48 horas e os 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: 
12.5.1. Cheque no valor de 10% (dez) por cento do valor do lance vencedor: sera 
recolhido ao Contratante a titulo de multa; 
12.5.2. Cheque no valor de ate 5% (cinco) por cento do valor do lance vencedor: sera 
utilizado para pagamento da cornissao do leiloeiro. 
12.6. O leiloeiro devera recolher ao Contratante, ate o 10° (decirno) dia subsequente a 
realizacao do leilao, o produto da arrernatacao dos leil6es 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. 
12.7. 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 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. 
12.8. 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, por 
decisao judicial ou do Contratante, seja anulado ou revogado o leilao. 

SE<;:AO XIII - OBRIGA<;OES DAS PARTES 
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13.1. CONSTITUEM OBRIGAc;:OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE: 
13.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus prepostos, quando devidamente 
identificados, aos locais onde estao dispostos os bens a serem leiloados; 
13.1.2. Apresentar o Edital de Leitao. com as regras concernentes a regular execucao de 
cada evento. 
13.1.3. Fornecer ao LEILOEIRO os documentos e informacoes necessaries a adequada 
instrucao da sua atividade, livres de desembarac;:os, onus e pendencias. 
13.1.4. Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a prestacao de services contratados. 
13.1.5. Notificar o leiloeiro, par escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 
irregularidades encontradas na execucao do service prestado. 
13.1.6. Avaliar as instalacoes e aparelhamento tecnico-operacional que serao utilizadas no 
leilao. 

-- 13.1.7. Aprovar a avaliacao dos bens realizada pelo leiloeiro. 
13.1.8. Arcar com as despesas previstas no§ 2° do art. 42 do Decreto 21.981/32 referente 
as publicacoes previstas na Lei 8.666/93. 
13.1.9. Disponibilizar caso o bem a ser leiloado seja veiculo automotor, a docurnentacao 
respectiva. 

I SE<;AO XIV - CONSTITUI OBRIGA<;OES DO LEILOEIRO 

14.1. Realizar o Leitao em dia e hara 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 Leitao. 
14.2. 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 par conta e responsabilidade do mesmo. 
14.3. Executar os services dentro dos padroes estabelecidos pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, de acordo com o especificado neste Termo, 
responsabilizando-se par eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de 
quaisquer clausulas ou condicoes estabelecidas em contrato. 
14.4. Executar os services par 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, par quaisquer danos causados aos 
bens, quer sejam eles praticados par prepostos terceirizados ou rnandatarios. 
14.5. 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. 
14.6. Elaborar laudo de avaliacao contendo o valor estimado do bem para a venda dentro 
do prazo acordado com a Cornissao de l.eilao. 
14.7. ldentificar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o 
leilao, bem coma para a sua avaliacao, ludo sob a coordenacao do Contratante. 
14.8. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
dados, informacoes, 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 nae com a prestacao de services objeto deste 
contra to. 
14.9. Nao se pronunciar em name da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE a 
orqaos de imprensa, sabre quaisquer assuntos relativos as atividades da mesma, 
como sobre os procedimentos e/ou expedientes confiados. 
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14.10. Realizar leil6es de acordo com expressa determinacao do Contratante, em datas 
aprazadas em conjunto. 
14.11. Dar ciencia a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execucao dos services. 
14.12. 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. 
14.13. Preslar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO/CE cujas reclarnacoes obriga-se a atender prontamente. 
14.14. Dispor-se a toda e qualquer tiscalizacao da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE, no tocante a execucao dos services. assim coma ao cumprimento das 
obriqacoes previstas em contrato. 
14.15. Fornecer o relat6rio final de cada leilao que devera canter, no minima, descricao do 
bem, valor de arrecadacao, valor arremate, CPF/CNPJ do arrematante, name do 
arrematante, quantidade de lotes arrematados, quantidade de nao arrematados, 
quantidade e valor de lotes em condicional, se houver. 
14.16. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessaries 
a realizacao dos Leil6es, dentre eles: divulqacao em site pr6prio, na internet, por no 
minima 15 (quinze) dias antes da realizacao do leilao; locacao de 
instalacoes/equiparnentos; 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. 
14.17. 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 de 
ate 5% (cinco) por cento do valor da arrernatacao, nao sendo devido ao Contratante 
qualquer pagamento pelos services realizados. 
14.18. Nao utilizar o name da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, ou sua 
qualidade de credenciado deste, em quaisquer atividades de divulqacao profissional, coma 
por exemplo, em cartoes de visita, anuncios diversos, impresses, etc., com excecao da 
divulqacao do evento especifico. 
14.19. Manter todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas no ato 
convocat6rio (art. 55, XIII, da Lein° 8.666/93). 
14.20. 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. 
14.21. Responder perante PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE por qualquer 
tipo de autuacao au 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. 
14.22. Realizar o leilao atraves de projecao, com dernonstracao de fotografias dos bens. 
14.23. Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a 
serem leiloados. 
14.24. Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veiculo automotor, que o 
mesmo devera transferir a titularidade da docurnentacao para o seu name no prazo de ate 
30 (trinta) dias da data informada no documento de transterencia, cumprindo se 
necessario, as exiqencias legais do DETRAN. 
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14.25. Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na 
divulqacao (propaganda), coma, principalmente, na tarefa de identificar possiveis 
interessados, independente do valor e da liquidez dos mesmos. 
14.26. 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 transterencia, cumprindo assim as exigencias do 
DETRAN. 
14.27. Providenciar a descaracterizacao dos veiculos desta PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO/CE arrematados. 

I sscxo xv - DO PRAZO E DA FISCALIZA<;:Ao 

15.1. DO PRAZO 
15.1.1. 0 Credenciamento tera viqencia 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. 
15.1.2. 0 prazo de viqencia do Contrato iniciara no ato de sua assinatura e viqorara por ate 
31 de dezembro de 2019. 
15.2. DA FISCALIZA<;:AO 
15.2.1. A fiscalizacao da execucao do presente Credenciamento, bem coma do Contrato 
deste decorrente, ficara a cargo da Secretaria Municipal de Adrninistracao. 

I sE<;:Ao xv, - DAS SAN<;:6Es 

16.1. Nenhuma sancao sera aplicada sem o devido processo administrative, 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. 
16.2. Por infracao as normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei 
n? 8.666/93, e demais normas apticaveis, sera cancelado o credenciamento nos seguintes 
ca sos: 
16.2.1. Recusa injustificada em assinar o contrato para realizacao do leiliio; 
16.2.2. Rescisao contratual a que tenha dado causa; 
16.2.3. Ornissao de inforrnacoes, ou a prestacao de inforrnacoes inveridicas; 
16.2.4. Decretacao de falencia ou instauracao de insolvencia civil; 
16.2.5. Demais hip6teses de impedimenta previstas no Edital e seus anexos, neste 
contrato, no Decreto n° 21.981/32, e na leqislacao que disciplina a rnateria. 
16.3. A recusa do Licitante credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento, 
dentro do prazo estabelecido neste Edital, bem coma o atraso e/ou sua inexecucao total 
ou parcial, caracterizarao o descumprimento da obriqacao assumida, passive! da 
aplicacao das seguintes sancoes: 
16.3.1. Advertencla, que sera aplicada sempre por escrito; 
16.3.2. Multa, morat6ria ou indenizat6ria, nos seguintes percentuais: 
16.3.2.1. 0,3% (tres decirnos) por cento por dia de atraso, ate o triqesirno dia, sabre o 
valor total da avaliacao dos bens a serem leiloados; 
16.3.2.2. 10% (dez) por cento sabre o valor dos bens avaliados pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, destinados a leilao, no caso de: 
a) Recusa injustificada em executar o objeto; 
b) Preslar inforrnacoes inexatas ou criar ernbaracos a flscalizacao; 
c) Desatender as deterrninacoes da fiscalizacao; 
16.3.2.3. 1 0% (dez) por cento sabre o valor dos bens avaliados pela Comissao de l.eilao e 
destinados a leilao, no caso de: 
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a) Ocasionar, sem justa causa, atraso superiora 30 (trinta) dias na execucao dos services 
contratados; 
b) Praticar, por acao ou ornissao, qualquer ato que por imprudencia, neqliqencia, 
impericia, dolo au ma-fe 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 as 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. 
16.4. 0 valor maxima das multas nao podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez) par 
cento do valor dos bens avaliados pela Comissiio de Leiliio e destinados a leiliio. 
16.5. 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, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados 
serao encaminhados ao Orgiio competente para que seja inscrita na divida ativa 
Municipal, podendo, ainda, a Adrninistracao proceder a cobranc;:a judicial da multa. 
16.6. As multas previstas neste subitem nae eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e 
contratado da reparacao de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel 
venha causar a Adrninistracao. 
16.7. Suspensao temporaria do direito de licitar com a Adrninistracao Pubiica Municipal 
de Mucambo, Estado do Ceara. 
16.8. Oeclaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Adrninistracao Publica, 
enquanto perdurarem os motivos da punicao au ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, par prazo nao superior a 05 (cinco) 
anos. 
16.9. Rescisao unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de 
indenizacao a contratante par perdas e danos. 
16.10. As sancoes previstas neste instrumento poderiio ser aplicadas cumulativamente, au 
nao, de acordo com a gravidade da infracao, facultada ampla defesa a contratada, no 
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacao do ato. 
16.11. Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de torca maior ou caso fortuito. 
16.12. Consideram-se motivos de forca maior au caso fortuito: atos de inimigo publico, 
guerra, revolucao, bloqueios, epidemias, fen6menos meteorol6gicos de vulto, 
perturbacoes civis, au acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoavet de 
qualquer das partes contratantes. 
16.13. A advertencia ea multa serao aplicadas pela Autoridade Superior da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, mediante proposta do responsavel pela tiscahzacao e 
acompanhamento da execucao do Contrato. 
16.14. A irnposicao das sancoes de suspensiio ternporaria e a declaracao de inidoneidade 
sao de cornpetencia da Adrninistracao Municipal de Mucambo/CE, facultada a ampla 
defesa no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista. 
16.15. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obriqacoes assumidas, no todo au 
em parte, a Adrninistracao 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 corninacoes legais. 

SE<;Ao XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS 
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17.1. A participacao nesta licitacao implica em plena aceitacao dos termos e condicoes 
deste Edital e seus anexos, bem coma das normas administrativas vigentes. 
17.2. E vedado a utilizacao de qualquer elemento, criteria ou fator sigiloso, subjetivo ou 
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre os 
licitantes. 
17.3. A Cornissao Permanente de Licitacao podera, no interesse da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, relevar omiss6es puramente formais nas propostas 
apresentadas pelos licitantes, desde que nao comprometam a lisura e o carater 
competitive da licitacao. 
17.4. As multas e outras sancoes somente poderao ser relevadas pela Adrninistracao, nos 
cases de fores maior, que deverao ser devidamente comprovados e para os quais nao 
tenha dado causa o licitante vencedor. 
17.5. Nao serao aceitas propostas remetidas via Correia ou e-mail. 
17.6. E vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste processo. 
17.7. Ocorrendo a decretacao de feriado ou qualquer fate superveniente que impeca a 
realizacao do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serao 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia util ou de expediente normal 
subsequentes aos ora fixados. 
17.8. Sao partes integrantes deste Edital: 
Anexo I - Termo de Referenda; 
Anexo II - Modelo de Requerimento de participacao no Credenciamento; 
Anexo Ill - Modelos de Declaracoes; 
Anexo IV - Minuta de Contrato de Credenciamento. 

17.9. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE reserva-se o direito de revogar 
total ou parcialmente apresente licitacao, tendo em vista o interesse publico, ou ainda 
anula-la 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. 
17.10. Os cases omissos neste Edital serao resolvidos pela Comissao Permanente de 
l.icitacao da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE de acordo com o que reza a 
leqislacao afeta ao presente objeto. 
17.11. E competente o Fore desta Cidade ra dirimir quaisquer litigios oriundos da 
presente licitacao. 

ucambo/CE, 16 de Outubro de 2019. 
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