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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS “0,22 Vºíªm,&

 

 CONTRATO Nº 030/2019
 

QUE ENTRE SI CELEBRAM: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no C.N.P.J. sob o Nº. 27.167,311/0001—04, situada a Rua Suelon Dias
Mendonça, Nº. 20, Centro, Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo
seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL COL, brasileiro, separado judicialmente,
residente nesta cidade, portador do CPF nº. 478.812,757-15 e, da Cédula
de Identidade nº. 189.546—SSP-ES, doravante denominado
CONTRATANTE, e o Senhor GABRIEL FARDIN PEREIRA, inscrito no
CPF sob o nº. 057.573.187-75, RG nº. 1.852.926/SPTC, domiciliado na
Rua Misael Pedreira da Silva, nº 70, Ed. Medical Center, Sala 810, Praia
do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-906; doravante denominado LEILOEIRO
CONTRATADO, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e
condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos onze (11) dias do mês de março (03) do ano de dois mim e dezenove (2019), 0 MUNICÍPIO DEECOPORANGA e o CONTRATADO, ambos anteriormente qualificados, com base no Processo nº 3882/2018— PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018, nos termos da Lei 8666/93, resolvem celebrar o presenteCONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO tem como objeto a prestação de serviços de Leiloeiro PúblicoOficial para realização de leilão de bens móveis e imóveis inservíveis para o Município de Ecoporanga/ES.
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2.1. O prazo de duração deste contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura,podendo ser prorrogado na forma da Lei.
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3.1. O Leiloeiro Contratado será remunerado pelo arrematante no percentual de 5% (cinco porcento) do valor da arrematação conforme ê único do artigo 24 do Decreto nº 21 .281/32 sobre todosos bens leiloados na vigência do presente contrato.

3.2. O percentual de taxa administrativa e 0,00% (zero por cento).
3.3. Não cabe à Prefeitura Municipal de Ecoporanga qualquer responsabilidade pela cobrança dacomissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIROCONTRATADO para recebê-Ia.

    
4.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos, nas %obrigações do leiloeiro público oficial também se incluem os dispositivos a seguir:
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%%
ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOSa) Responsabilizar-se pelo local de realização do evento e pela guarda dos bens desde a suadisponibilização pela CONTRATANTE até a efetiva entrega aos arrematantes, quando for o caso;

 

b) Dispor de sistema de som e de no mínimo 150 (cento e cinquenta) cadeiras para acomodaçãodos participantes;

c) Dispor de capatazia para arrumação e loteamento dos bens;

d) Os lotes dos bens serão formados pelos leiloeiro (a), segundo as técnicas de leilão, com asupervisão da Comissão de Leilão do Município de Ecoporanga/ES contendo dados relativos aosbens integrantes de cada lote, com vistas à sua avaliação e definição do lance mínimo por parte daComissão, ou seja, o Ieiloeiro(a) poderá propor o(s) valor(es) mínimo(s) para !ance(s), que será (ão)objeto de apreciação e validação da Comissão, observadas as características do mercado local derealização do leilão.

e) Efetuar a venda dos bens disponibilizados para leilão por preços iguais ou superiores aos daavaliação e à vista, mediante emissão de notas de venda em leilão;

f) Orientar e encaminhar os arrematantes ao setor de arrecadação desta Municipalidade, para queretirem o Documento de Arrecadação Municipal — DAM, referente ao arremate, cuja entrega doobjeto arrematado fica condicionado à apresentação do referido documento devidamente quitado e,ainda, após a comprovação de transferência de propriedade do bem arrematado, nos casosaplicáveis;

g) Responsabilizar—se pelo cumprimento das disposições legais e administrativas necessárias àrealização do evento;

h) responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias àrealização do leilão, como montagem/desmontagem, serviço de som, acomodação e bem assimtoda infraestrutura necessária à realização do evento;

í) Reproduzir e distribuir editais, antes e durante o leilão;

j) Enviar mala direta a clientes cadastrados em todo o País, pelo serviço postal e internet;

|) Realizar minuciosa filmagem de todos os lotes integrantes do leilão público, para disponibilizaçãoao Município de Ecoporanga/ES, bem como exibi-Ia aos arrematantes na data prevista para arealização do leilão;

m) Dar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para o leilão, tanto na divulgação(propaganda) quanto, principalmente na tarefa de identificar possíveis interessados,independentemente do valor ou liquidez dos bens;

n) Utilizar sistema audiovisuais durante o leilão, contendo projetor de imagem que possibilite avisualização de imagens dos bens (lotes), por todos os participantes do evento. A critério doMunicípio de Ecoporanga/ES poderá ser dispensado o uso do sistema audiovisual ou, em suasubstituição poderão ser utilizados foto dos bens no certame;
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES E CONTRATOS0) Manter um funcionário no período de 10 (dez) dias antes do leilão, no local de visitação dos bensa serem leiloados, que será acompanhado por um servidor da CONTRATANTE, em horário de 6(seis) horas no mínimo, para visitação dos interessados;

 

p) Prestar contas dos valores recebidos, obedecida à legislação específica;

q) Responder pelos eventuais danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, decorrente de culpaou dolo seus ou de seus prepostos na execução dos serviços contratados, cumprindo—lhe, quandoenvolvidos terceiros, promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ouextrajudiciais necessárias;

r) Responsabilizar—se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias àdivulgação do leilão a saber: distribuir no mínimo 1.500 impressos com descrição dos bens, publicarresumo de edital de leilão em no mínimo 03 ( três) editais em jornal de grande circulação do Estadodo Espírito Santo, no Diário do Governo Estadual, na internet, bem como anúncios de linha nosclassificados dos jornais locais, dispondo sobre todas as informações inerentes ao leilão oficial, tipo:telefone, endereço eletrônico (e-mail para contratos e esclarecimentos adicionais e que façacobertura do evento com fotos e filmagens).

s) Informar aos arrematantes que os mesmos receberão os bens no estado e no local que seencontrem, correndo por sua exclusiva conta as despesas com taxas, impostos, remoção, capatazia,montagem, desmontagem, transporte, ou quaisquer outras que vierem incidir sobre a transação.

t) Apresentar prestação de contas junto a Comissão de Leilão do Município de Ecoporanga/ES, em02 vias, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do término do leilão, devendo conter: identificaçãodos lotes vendidos; nome completo, endereço e telefone dos arrematantes, valores arrematados(unitário e total) e relação dos bens arrematados;

u) transferência do veículo juntamente ao DETRAN do atual proprietário PREFEITURA MUNICIPALDE ECOPORANGA para o arrematante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

 

5.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, oMunicípio de Ecoporanga/ES se obrigará:

a) Acompanhar todas as fases do leilão, exercendo ampla fiscalização sobre os serviçoscontratados, por intermédio da Comissão de Leilão, a qual o LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL deveráfacilitar o exercício de suas funções;

b) Fixar preço mínimo para venda do material, cuja relação completa será fornecida aoCONTRATADO, 15 (quinze) dias antes da realização do leilão;

O) Entregar ao CONTRATADO Carta de Autorização de Leilão (data, hora e local), juntamente comrelação descrita dos bens alienáveis, livres e desembaraçados, agrupados em lotes;

d) Fica isento de pagar qualquer comissão ao (a) LEILOEIRO (A), a qual será paga exclusivamentepelos arrematantes.
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ESTADO DOESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOSe) Reservar para si, por intermédio da Comissão de Leilão, 0 direito de retirar bens em quaisquerdos lotes de bens que julgar conveniente, desde que antes do início da sessão pública.
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6.1. A prestaçao do serviço prestado pelo Leiloeiro Oficial Contratado, encontra-se vinculado PregãoPresencial Nº 036/2018, bem como as propostas Hnanceiras dos proponentes e a ata originada da referidalicitação.

   
    

7.1. O Gestor do Contrato é a pessoa desrgnada pela Autoridade Competente paraacompanhamento da execução do Contrato com as seguintes atribuições:
7.1.1. Acompanhar a Prestação dos Serviços, verificando se está em acordo com o Edital.
7.1.2. Comunicar, por escrito qualquer descumprimento das cláusulas contratuais.
7.2. O gestor responsável será designado pelo Órgão Requerente. Na omissão da indicação dogestor será reconhecido o próprio responsável pelo órgão requerente.

  

8.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelaPrefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, com funcionário designado para esse fim.

8.2. O fiscal do contrato terá entre outras, as seguintes atribuições:

a) Fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada, inclusive, quanto ao material deconsumo e aos equipamentos utilizados;

b) Comunicar ao CONTRATADO o descumprimento do contrato e indicar os procedimentosnecessários ao seu correto cumprimento;

c) Solicitar a aplicação de penalidades/sanções pelo descumprimento do contrato;

d) Recusar e devolver os serviços cuja execução não se verifique adequada, visto em desacordocom as especificações discriminadas no contrato e nas disposições da Lei nº 8.666/93;

e) Solicitar reparação, correção. remoção, reconstrução ou substituição, no total ou em parte dosserviços recusados e devolvidos;

f) Solicitar ao CONTRATADO e ao seu preposto todas as providências necessárias a boa execuçãodos serviços contratados.

8.3. A fiscalização exercida no interesse da Contratante não exclui nem reduz a responsabilidadeda contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda resultante deimperfeições, na qualidade dos serviços e, sua ocorrência, não implica corresponsabilidade doPoder Público ou de seus agentes ou prepostos.

  

 

www:. «

ESAWINÍSATIVA
9.1. Em caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumidocom o Município de Ecoporanga/ES, a adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das
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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOSresponsabilidades civil e criminal, ressalvada os casos devidamente justificados e comprovados, &critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, as seguintes comunicações,cumulativamente ou não;

9.1.1. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTEpelo prazo de até 02 (dois) anos;
9.1.2. Multa de mora, no seguinte percentual:
a) 20% (vinte por cento) sobre o valor global da contratação, ou seja, incidente sobre opercentual destinado ao Leiloeiro Público Oficial.

 

9.2. A multa, eventualmente imposta à contratada deverá ser recolhida aos cofre do MUNICIPIO DEECOPORANGA-ES, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, sob pena de execuçãojudicial. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados aoórgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a administração procederà cobrança judicial da multa;

9.3. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação doseventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à AdministraçãoContratante;

9.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamentejustificado e aceito pelaAdministração do MUNICIPIO DE ECOPORANGA — ES, a licitante vencedora ficará isenta daspenalidades acima mencionadas.

9.5. Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não os demaissansões contidos no Artigo 87 da Lei 8.666/93.

5%

 

10.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ouextrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8666/93 e suas alterações, respondendo a parteinfratora pelos prejuízos que causar à outra.

      

11. Poderá ser promovida a revisão contratual, con
8.666/93.

 

12.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei8666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.
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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS14.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelaspartes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três) vias de igual teor.

 

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA — ES
ELIAS DAL COL
CONTRATANTE

 

CO RATADO

TESTEMUNHAS:

1ª 'jO/àwam C MWM Úm'kyw.

ch Nº: 3437 953. %; “SS”

ªª/Érmmh) FW uh QM

CPFNº: _AFJGASBQOLL «'se
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