
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 5/2015 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015 
 
 
 O Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu PREGOEIRO e equipe de 
apoio, designados pela Portaria n. 320/2014 de 30 de dezembro de 2014, comunica aos interessados que está 
promovendo o Processo Licitatório de n. 5/2015, na Modalidade Pregão n. 3/2015, do tipo menor percentual ofertado 
e Presencial, sob regime de entrega parcelada, conforme dispõe a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com 
aplicação subsidiária da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n. 
003/2005 de 14 de janeiro de 2005 e demais legislação vigente e pertinente à matéria. Os envelopes de n. 01 - 
contendo as propostas de preços e de n. 02 - contendo a documentação de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro, 
no Centro Administrativo Municipal, situado na Praça João Macagnan, 322 – Água Doce -SC, CEP 89654-000, até às 
13h30 do dia 11/02/2015, iniciando-se a Sessão Pública às 13h30 horas do mesmo dia e local. 
 
1 – DO OBJETO 
 
O objeto do presente Edital é a CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO 
E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO.  
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1 – Poderão participar desta licitação Leiloeiros Oficiais, pessoas físicas, devidamente registrados na Junta 
Comercial do Estado sede do licitante e que atenderem todas as exigências constantes neste Edital.  
 
3 – DOS PRAZOS, FORMA DE EXECUÇÃO E HONORÁRIOS  
 
3.1 – É fixado o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocação;  
 
3.2 – O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias.  
 
3.3 – Durante o prazo de vigência do Contrato poderão ser realizados outros leilões e o(a) licitante 
contratado(a) deverá cumprir com a mesma proposta a qual venceu a disputa na Licitação.  
 
3.4 – A data do Leilão será definida pela Administração Municipal em comum acordo com o Leiloeiro vencedor da 
presente Licitação, no momento de assinatura do contrato, o qual deverá ocorrer dentro do prazo de 60 dias após a 
contratação;  
 
3.5 – O Processo de Leilão deverá seguir rigorosamente os critérios definidos pela Lei 8.666/93 e alterações.  
 
3.6 – Os honorários do Leiloeiro serão em percentual sobre o valor da arrematação e o seu pagamento se dará pelo 
próprio arrematante no momento, logo após a confirmação do vencedor do lote.  
 
3.7 – Do valor recebido pelo Leiloeiro, ficará o mesmo responsável pelo recolhimento de todos os impostos e encargos 
obrigatórios por Lei.  
 
4 – DA REPRESENTAÇÃO 
 
4.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro e Equipe de Apoio, diretamente ou por 
meio de seu representante legal, apresentando os seguintes documentos:  
 
4.1.1. Envelope contendo a Proposta de Preços;  
 



4.1.2. Envelope contendo Documentos para Habilitação; 
 
4.1.3. Cópia de Documento de Identificação com foto;  
 
4.1.4. Declaração que preenche os requisitos de habilitação e de que não foi declarado inidôneo para licitar com o 
Poder Público, em qualquer das suas esferas (anexo II);  
 
4.1.5. Procurador ou representante, deverá apresentar:  
 

a) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida em Cartório, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome do 
outorgante, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lances em licitação pública; ou  
 

b) Carta de credenciamento (modelo anexo III) assinada pelo Leiloeiro Profissional, com a firma reconhecida 
em Cartório, dando amplos poderes para sua representação na respectiva e específica licitação.  

 
4.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.1.2 em diante deverão ser apresentados fora 
dos envelopes, em via original ou autenticados por cartório competente ou por funcionário da Prefeitura designado 
para esse fim. 
 
4.3. Não será permitida a entrega de documentos através de via postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de 
desistência de recurso administrativo.  
 
4.4. O envio de envelopes propostas e de habilitação somente serão aceitos via postal se atendidos todos os 
procedimentos para credenciamento;  
 
4.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se 
representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.  
 
5 – DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1 – Os interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, apresentarão declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que não se encontram declarados inidôneos (modelo 
sugestivo no Anexo II deste Edital), juntamente com os envelopes n. 1 e 2, porém fora deles. 
 
6 – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
  
6.1 – No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes contendo as 
propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, 
na parte externa, a seguinte identificação: 
 
1. PROCESSO LICITATÓRIO N. 5/2015 
 PREGÃO PRESENCIAL N. 3/2015 
 MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE  
 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:  
 ENVELOPE N. 01 – Proposta de Preços 

2. PROCESSO LICITATÓRIO N. 5/2015 
 PREGÃO PRESENCIAL N. 3/2015 
 MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE  
 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:  
 ENVELOPE N. 02 – Documentos para Habilitação 

 
6.2 – Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.  
 
6.3 – Não será permitida a entrega de documentos através de via postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de 
desistência de recurso administrativo.  
6.4 – O envio de envelopes propostas e de habilitação somente serão aceitos via postal se atendidos todos os 
procedimentos para credenciamento;  
 
6.5 – Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se 
representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.  



 
7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
7.1 – A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel com identificação da 
empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada 
na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope 
indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa, conforme especificado no item 6.1  
 
7.2 – A proposta deverá ser feita em percentual a ser auferido sobre o valor total da arrematação, sendo admitido 
somente 2 casas decimais.  
 
7.3 – O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do 
envelope.  
 
7.4 – Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.  
 
7.5 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições 
deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestadamente 
inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem 
alternativas.  
 
7.6 – A apresentação da(s) propostas(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
7.7 – Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas nas 
ofertas das demais proponentes.  
 
7.8 – Todos os insumos que compõe o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente.  
 
8 – HABILITAÇÃO  
 
8.1 – Para habilitação, o vencedor deverá apresentar, no envelope 02 – os documentos de habilitação em 01 (uma) 
via original ou autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, com exceção daqueles emitidos via internet que  terão sua autenticidade confirmada na página do 
órgão que o expediu.  
 
8.2 – O proponente fica obrigado a fornecer à Comissão Julgadora os documentos originais correspondentes em 
qualquer época que lhes forem solicitados.  
 
8.3 – Os documentos deverão estar autenticados antes do início da sessão de abertura da licitação, pois, em hipótese 
alguma serão autenticados durante a realização do certame.  
 
8.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua 
natureza, não contenham validade. Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa que não apresentarem 
expresso a data de validade será considerado como prazo de vigência 60 (sessenta) dias a contar de sua emissão.  
 
8.5 – Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar a seguinte documentação:  
 

a) Prova de registro na Junta Comercial do Estado sede do licitante; 
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa para com a Fazenda Federal;  
e) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa para com a Fazenda Estadual;  
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;  



g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 
8.6 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em envelope indevassável, lacrado, 
contendo identificação do proponente na face externa, conforme especificado no item 6.1. O Pregoeiro e a equipe de 
apoio farão consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a 
licitante dispensada de autenticá-las.  

8.7 – A apresentação do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de Água Doce devidamente 
atualizado, substituirá a documentação de habilitação referida no item 8.5 alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, 
no caso de algumas das certidões negativas constantes no Certificado de Registro Cadastral vierem a vencer 
até a data da realização da Sessão Pública, a licitante deverá apresentá-las juntamente com o Certificado de 
Registro Cadastral.  

8.8 – Os licitantes cadastrados e os não cadastrados deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que: 
 

a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas 
informações, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento dos materiais, dando concordância 
a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor 
desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste 
certame licitatório. 

 
b) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, atualizada (conforme modelo Anexo VII deste Edital). 
 
c) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666, de 21 
de junho de 1993, atualizada (conforme modelo Anexo V deste Edital). 

 
d) Declara que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão (modelo sugestivo no Anexo VIII deste Edital); 
 
9 – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  
 
9.1 – No dia 11/02/2015 às 13h30,  na Sala de Reuniões, será feito o credenciamento dos participantes e recebidos 
os envelopes nº 01 “Proposta de Preços” e nº 02 “Documentos para Habilitação” devidamente lacrados, jutamente 
com a documentação constante nos itens 4 e 5. 
 
9.2 – Serão abertos, pelo Pregoeiro, os envelopes contendo as propostas de preços, dos participantes, ocasião em 
que se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  
 
9.3 – No curso da Sessão, será classificado o autor da proposta de menor percentual e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez por cento) da de menor percentual.  
 
9.4 – Logo após o cadastro e classificação das propostas, será aberta a Sessão Pública – Etapa de Lances, na Sala 
de Reuniões da Prefeitura Municipal de Água Doce, onde os fornecedores vencedores, ou seus representantes legais, 
entregarão ao Pregoeiro, o envelope nº 02 “Documentos para Habilitação”, devidamente lacrado.  
 
9.5 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas no subitem 7.3, o 
Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser ampliado em caso de 
empate para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os percentuais oferecidos nas 
propostas escritas.  
 



9.6 – Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir do autor da 
proposta de maior percentual, e as demais, em ordem decrescente de percentual, devendo a oferta ser feita por 
percentual.  
9.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 
proponente desta fase do certame, caso em que valerá para julgamento o valor da proposta escrita.  
 
9.8 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os proponentes manifestarem 
seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 
9.9 – Dos lances ofertados não caberá retratação e os subseqüentes deverão ser sempre de menor percentual que o 
anterior.  
 
9.10 – Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “Habilitação” 
do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação 
fixadas no item 8 deste Edital.  
 
9.11 – Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.  
 
9.12 – Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, quanto à proposta e documentação, o proponente 
será declarado vencedor. 
 
9.13 – Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido percentual menor.  
 
9.14 – Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem inabilitados, a Administração 
poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta 
ou documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro.  
 
10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1 – Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão Presencial, terá ele o prazo 
de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já intimadas na Sessão 
Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
10.2 – A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade 
dos recursos. 
 
10.3 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, a 
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedora e o encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação. 
 
10.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  
 
10.5 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.6 – O (s) recurso (s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Departamento de Compras e Licitações, e, por 
intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. 



11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 – Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor e, não 
havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro adjudicará a proposta de menor preço, seguindo o processo para 
homologação do resultado pela Autoridade Superior. 
 
11.2- Havendo interposição de recurso o processo será encaminhado, após o julgamento, a Autoridade Superior que, 
após apreciação do recurso adjudicará o objeto e homologará o procedimento. 
 
12. RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
12.1 – Os recursos financeiros serão os provenientes de recursos próprios do Município. 
 
12.2 – As despesas decorrentes na execução do presente Edital correrão por conta do orçamento do exercício 
financeiro de 2015: 
 
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
01 – DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS 
2.006 – Manutenção Secretaria Adm. Fazenda e Deptos. 
3.3.90.00.00.00.00.00   00.01.0000/14 – Aplicações Diretas 
 
13. DA CONTRATADA  
 
13.1 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
13.1.1 – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por quaisquer danos 
decorrentes da entrega, causados a esta Municipalidade ou a terceiros. 
 
13.1.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de 
rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 
 
13.1.3 - A CONTRATADA cumprirá o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o 
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei n. 9854, de 
27 de outubro de 1999. 
 
13.2 – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
13.2.1 – Após a homologação do resultado do presente processo licitatório e adjudicação do objeto ao vencedor, será 
este convocado para assinar contrato com o Município conforme minuta identificada como Anexo VI a este edital, que 
fica fazendo parte integrante deste para todos os fins e efeitos.  
 
13.2.2 – O proponente vencedor deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da 
notificação, assinar o contrato. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido de base para o julgamento deste Certame bem como as condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
13.2.3 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 
recebimento da convocação, e sem justificativa formal aceita por esta Municipalidade, caducará o seu direito de 
vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no presente Edital, ocasião em que será convocado o segundo 
classificado e o pregoeiro negociará os preços conforme inciso XVI, do artigo 4º, da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 



2002. 
 
14. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
14.1 - O Município ficará obrigado a: 
 

a) promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos produtos entregues, sob 
os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas detectadas e comunicando as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada. 

 
15. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO  
 
15.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e no 
Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir o Contrato, mediante 
notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer 
espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto no item 18, deste Edital. 
 
15.2 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da 
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada: 
 
15.2.1 - Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

 
a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado; 

 
b) a sub contratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o 
cumprimento da obrigação assumida; 

 
c) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 

entrega do material, assim como as de seus superiores; 
 

d) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 
67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada; 

 
e) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 
f) a dissolução da empresa; 

 
g) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, 

prejudique a execução deste Contrato; 
h) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; e 

 
i) l) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

Contrato. 
 
15.2.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração. 
 



15.2.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
15.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela 
autoridade competente.       
 
16. PENALIDADES 
 
16.1 - À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as 
seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:  
 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% sobre o valor do Contrato; 
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes; A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e 
responsáveis técnicos; 

e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada. 
 
16.2 – Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo 
de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei n. 8.666, de 
21 de junho de 1993, atualizada. 
 
17.2 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento de sua abertura, 
respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante 
observações ou reclamações posteriores, a este respeito. 
 
17.3 – A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em 
vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável 
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.4 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a 
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n  
003/2005 de 14 de janeiro de 2005.  
 
17.5 – No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
 

a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666, de 21 de junho de 



1993, atualizada. 
 
17.6 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
• ANEXO I – Modelo de Carta de Credenciamento; 
• ANEXO III – Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação; 
• ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços; 
• ANEXO V – Modelo de Declaração firmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal; 
• ANEXO VI- Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 
• ANEXO VII - Modelo de declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão. 
 
17.7 – Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na Prefeitura o endereço, telefone 
e fax, para qualquer comunicação. 
 
17.8 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Administração Municipal não serão 
consideradas como motivos para impugnações. 
 
17.9 – Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. Acolhida a petição contra o ato 
convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
17.10 – Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com antecedência de 
quinze (15) minutos do horário previsto. 
 
17.11 – É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances 
e manifestar intenção de recorrer. 
 
17.12 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta 
relativa ao presente PREGÃO. 
 
17.13 – Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital, 
deverão ser dirigidas à Administração Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 3524-0000, 
com Tânia ou Cristiano.  
 
 
Água Doce/SC, 28 de janeiro de 2015 

 
 
 

Noveli Sganzerla   
Prefeito Municipal  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta 
Assessoria Jurídica. 

 
Em ______/______/______ 

 
______________________________ 

Assessor Jurídico 



ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 
 
 O(a) Sr(a)A ______________________________, portador  do CPF:_______________, RG: __________, 

residente e domiciliado ___________________________, confere amplos poderes à 

___________________________, portador da cédula de identidade RG ______________________, e inscrito no 

CPF nº _____________________ com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de 

Água Doce, no Pregão Presencial nº........, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em 

lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação 

de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel 

cumprimento do presente mandato.  

 

_________________, _____ de _____________ de 
 
 

___________________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 

 
 

____________________________ 
Outorgado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

E DE NÃO TER SIDO DECLARADO INIDÔNEO 
 
 
 
 O(a) Sr(a) ______________________________, CPF:_______________, RG: __________, residente e 

domiciliado ___________________________, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos 

de habilitação estabelecidos no presente Edital, Pregão Presencial nº........, e de que não foi declarado inidôneo para 

licitar com o poder público em qualquer esfera, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

_________________, _____ de _____________ de . 
 
 

_____________________________ 
Nome do Declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 

À  
Prefeitura de Municipal de Água Doce/SC 
Pregão Presencial nº 
 A/C: Sr. Pregoeiro  
 
 
Prezado Senhor,  
 
(a) Sr(a)A ______________________________, portador do CPF:_______________, RG: __________,  residente e 

domiciliado à__________________________, abaixo assinado, interessado na participação do Pregão Presencial 

nº......, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta 

comercial, nas seguintes condições:  

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE  
LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO.  
 
Valor Proposto: 
 
____% (_____) sobre o valor arrematado dos bens, a ser pago diretamente pelo  arrematante do(s) bem(s).  
 
• Validade da proposta: 60 (sessenta) dias  
• Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, 
informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos de deslocamentos, impostos, obrigações, entre 
outros.  
• Declaramos também que o único valor devido é pelo arrematante do bem, isentando o Município de Água Doce de 
qualquer pagamento extra.  
 
 

Data: ___/___/_____ 
 

_________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 
 
 
 O(a) Sr(a)A ______________________________, CPF:_______________, RG: __________, residente e 

domiciliado à__________________________, declara para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº____/________, instaurado por esse órgão público, 

em cumprimento ao inciso XXXIII do Art 7º da Constituição Federal, de que não possuímos em nosso quadro funcional 

pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  

 
 

____________________,____de_________________ de_______. 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ N. 
_________________________________, sediada ___________________(endereço completo) 
____________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
  
 

Local e data 
 
 
 

 ____________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

N. DO CNPJ 
 

  



ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDORES 
PÚBLICOS EXERCENDO FUNÇOES TÉCNICAS, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇAO OU 

TOMADA DE DECISAO. 
 

 

 _______________________________________________(Nome da Empresa), CNPJ N ________ sediada 

na Rua _____________, n ___________, bairro, ____________, Município _____________, CEP_____________, 

por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial N 

_______, DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93). 

 
 

Local e data 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 

CNPJ da empresa: 
 

  



ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 
CONTRATO Nº 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 
  Que entre si fazem, através do presente documento particular, de um lado, como CONTRATANTE, 
o Município de Água Doce, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº..........., com sede administrativa 
na Praça João Macagnan nº 326, em Água Doce /SC neste ato representado pelo Sr. Noveli Sganzerla, Prefeito 
Municipal, e de outro lado, como CONTRATADO, o Sr(a)_______________________, inscrito no CPF sob nº 
______________, RG: _______________, matriculado na Junta Comercial do Estado do __________, sob o nº ____, 
residente e domiciliado na _____________________, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei n.º 8.666 
de 21/06/1993, no Edital de Pregão nº .......e nas condições expressas nas cláusulas a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1 O objeto do presente Contrato é a prestação serviços, pelo Contratado, LEILOEIRO OFICIAL PARA 
PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO 
MUNICÍPIO a ser realizado no dia ______________, às __:__ horas; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO  
 
2.1 O prazo de duração do presente Contrato é de 120 dias.  
 
2.2 Durante o prazo de vigência do Contrato poderão ser realizados outros leilões e o(a) contratado(a) deverá cumprir 
com a mesma proposta na qual foi vencedora na disputa na Licitação originária deste Contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  
 
3.1 O município não terá nenhuma despesas com pagamento do contratado, o qual terá seus serviços pagos pelos 
arrematantes através da comissão de ___% (__________), sobre o valor de cada bem arrematado.  
 
3.2 Do valor recebido pelo Leiloeiro, ficará o mesmo responsável pelo recolhimento de todos os impostos e encargos 
obrigatórios por Lei.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES:  
 
4.1. DO CONTRATANTE  
 
4.1.1 O Contratante responsabiliza-se:  

I. Realizar as publicações legais do leilão conforme preceitua a Lei .666/1993, assim como arcar com os 
custos da publicação;  

II. Organizar os bens a serem leiloados de modo que fique fácil a visitação;  
III. Fornecer todos os dados necessários ao devido pagamento dos bens, no dia do leilão;  

 
4.1.2 DO CONTRATADO  

I. Prestar serviços com a máxima eficiência e qualidade, ficando responsável, também, pelo divulgação do  
leilão (fotos na Internet; fax, e-mail para os compradores e panfletagem nas cidades de sua escolha).  

II. Elaborar a documentação referente à arrematação a ser fornecida aos arrematantes e ao Município.  
III. Montagem e elaboração do ‘Relatório Geral do Leilão’, no prazo de 7 (sete) dias úteis, contendo os seguintes 

documentos:  



a) Ata do Leilão;  
b) Edital do Leilão (jornal);  
c) Mapa Geral do Leilão;  
d) Quadro de Percentual Comparativo;  
e) Notas de Leilão;  
f) Divulgação do Leilão (panfletos e/ou outros);  

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES  
 
5.1 - Pelo inadimplemento das obrigações do contratado, os licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades:  
 
5.1.1 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência;  
 
5.1.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar) ou inexecução do contrato: suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 1% (um por cento) sobre o valor dos 
bens a serem leiloados, os quais passaram por processo de avaliação por comissão designada;  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO  
 
6.1 Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba/SC, para dirimir qualquer problema que advir do presente contrato.  
 
E, por estarem as partes justas, concordes e contratadas, firmam o presente documento, lavrado em três vias igual 
forma e teor, para que produza os legais efeitos:  
 
Água Doce, ___ de _________ de .  
 
 Noveli Sganzerla  (Prefeito Municipal) 
Contratante 
 
 
 
Leiloeiro(a) Oficial   
Contratado  
 
 
 
 
Testemunhas:1º:________________________ 2º:____ 
______________________  
Visto:  
________________________________  
Scheila Mara Corso Giordani  
OAB/SC 27.419  
Assessor Jurídico  
 


