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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS  
 

CONTRATO Nº 109/2019
 

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 SERGIO DE

PAULA PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº. 450.780687-91, portador da C.I. nº 198.149-ES, com sua

inscrição nº 008/1984, regula perante a junta comercial do estado do Espirito Santo, (JUCEES), domiciliado na

Celso Calmon, nº 279, Aptº. 1101, Ed. Lausianne, Praia do Canto, Vitória—ES, CEP 29055590, doravante

denominado LEILOEIRO CONTRATADO, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas, o seguinte:

Aos quatro (04) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezenove (2019), 0 MUNICÍPIO DE

ECOPORANGA e o CONTRATADO, ambos anteriormente qualificados, com base no Processo nº 6833/2019

— PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019, nos termos da Lei 8.666/93, resolvem celebrar o presente

CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços de Leiloeiro Público Oficial para

realização de leilão de bens móveis e imóveis inservíveis para o Município de Ecoporanga/ES.

2. CLÁUSULA SEGUNDA —- VIGÉNCIA

2.1. O prazo de duração deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado na forma da Lei.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO

3.1. O Leiloeiro Contratado será remunerado pelo arrematante no percentual de 5,00% (cinco por

cento), do valor da arrematação conforme & Único do artigo 24 do Decreto nº 21 .281/32 sobre todos

os bens leiloados na vigência do presente contrato.

3.2. O percentual de taxa administrativa é 0,00% (zero por cento)..

3.3. Não cabe à Prefeitura Municipal de Ecoporanga qualquer responsabilidade pela cobrança da

comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO

CONTRATADO para recebê-Ia.

4. CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

4.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos, nas

obrigações do leiloeiro oficial também se incluem os dispositivos a seguir:

&) Dispor de sistema de som e cadeiras para acomodação dos participantes;

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

c) Os lotes dos bens serão formados pelo leiloeiro, segundo as técnicas de leilão, com a supervisão
da comissão de leilão do Município de Ecoporanga contendo dados relativos aos bens integrantes

de cada lote, com vistas à sua avaliação e definição do lance mínimo por parte da comissão, ou

seja, o leiloeiro poderá propor os valores mínimos para lances , que serão objeto de apreciação e

validação da comissão, observadas as características do mercado local de realização do leilão.
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d) Efetuar a venda dos bens disponibilizados para leilão por preços iguais ou superiores aos da

avaliação e a vista, mediante emissão de notas de venda em leilão;

 

e) Orientar e encaminhar os arrematantes ao setor de arrecadação desta Municipalidade, para que
retirem o documento de arrecadação municipal — DAM, referente ao arremate, cuja entrega do
objeto arrematado fica condicionado à apresentação do referido documento devidamente quitado;

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento das disposições legais e administrativas necessárias à

realização do evento;

9) Responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias à

realização do leilão, como montagem/desmontagem, serviço de som, acomodação e bem assim

toda infraestrutura necessária à realização do evento;

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

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

]) Realizar filmagem e ou foto de todos os lotes integrantes do leilão público, bem como exibi-Ia em
sites próprios para uma ampla divulgação do leilão;

I) 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;

m) Utilizar sistema de áudio durante o leilão, contendo projetor de imagem que possibilite a

visualização de imagens dos bens (lotes), por todos os participantes do evento. A critério do

Município de Ecoporanga, poderá ser dispensado o uso do sistema audiovisual ou, em sua

substituição poderão ser utilizados foto dos bens no certame;

n) Responder pelos eventuais danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, decorrente de culpa

ou dolo seus ou de seus prepostos na execução dos serviços contratados, cumprindo-Ihe, quando

envolvidos terceiros, promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou

extrajudiciais necessárias;

o) Responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias à

divulgação do leilão a saber: publicar resumo de edital de leilão em no mínimo 03 (três) editais em

jornal de grande circulação do Estado do ES, no Diário do governo Estadual, na internet, bem como

anúncios de linha nos classificados dos jornais locais, dispondo sobre todas as informações

inerentes ao leilão oficial, tipo: telefone, endereço eletrônico.

p) Informar aos arrematantes que os mesmos receberão os bens no estado e no local que se

encontrem, correndo por causa exclusiva conta as despesas com taxas, impostos, remoção,

capatazia, montagem, desmontagem, transporte, ou quaisquer outras que vierem incidir sobre a

transação.

q) Transferência do veículo juntamente ao Detran do atual proprietário PREFEITURA MUNICIPAL

DE ECOPORANGA para o arrematante.

5. CLÁUSULA QUINTA— DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1. Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, regulamentos e demais dispositos legais, o

Município de Ecoporanga se obrigará:

3) Acompanhar todas as fases do leilão, exercendo ampla fiscalização sobre os serviços

contratados, por intermédio da comissão de Leilão, & qual o LEILOEIRO OFICIAL deverá facilitar o

exercício de suas funções;

b) Local de realização do evento e pela guarda dos bens desde a sua disponibilização pela

CONTRATANTE até a efetiva entrega e documentação aos arrematantes, quando for o caso;

o) Fixar preço mínimo para venda do material, cuja relação completa será fornecida ao

CONTRATADO, 15 (quinze) dias antes da realização do leilão;

d) Entregar ao CONTRATADO Carta de Autorização de Leilão (data, hora e local), juntamente com

relação descrita dos bens alienáveis, livres e desembaraçados, agrupados em lotes.
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e) Fica isento de pagar qualquer comissão ao LEILOEIRO, a qual será paga exclusivamente pelos

arrematantes;

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VICULAÇÃO

6.1. A prestação do serviço prestado pelo Leiloeiro Oficial Contratado, encontra-se vinculado Pregão

Presencial Nº 045/2019, bem como as propostas financeiras dos proponentes e a ata originada da referida

licitação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA— DAS ATRIBUIÇÓES DO GESTOR DO CONTRATO

7.1.0 Gestor do Contrato é a pessoa designada pela Autoridade Competente para

acompanhamento 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.

7.2.0 gestor responsável será designado pelo Órgão Requerente. Na omissão da indicação do

gestor será reconhecido o próprio responsável pelo órgão requerente.

8. CLÁUSULA OITAVA — DAS ATRIBUIÇÓES DO FISCAL DO CONTRATO

8.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela

Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, com funcionário designado para esse fim.

8.1.1.0 fiscal do contrato terá entre outras, as seguintes atribuições:

a) Fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada, inclusive, quanto ao material de

consumo e aos equipamentos utilizados;

b) Comunicar ao CONTRATADO o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos

necessários 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 desacordo

com 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 dos

serviços recusados e devolvidos;

f) Solicitar ao CONTRATADO e ao seu preposto todas as providências necessárias a boa execução

dos serviços contratados.

9. CLÁUSULA NONA — DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

9.1. Em caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido

com o Município de Ecoporanga/ES, a adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das

responsabilidades civil e criminal, ressalvada os casos devidamente justificados e comprovados, a

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

CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;

9.1.2. Multa de mora, no seguinte percentual:

. 20% (vinte por cento) sobre o valor global da contratação, ou seja, incidente sobre o

percentual destinado ao Leiloeiro Público Oficial.

9.2. A multa, eventualmente imposta à contratada deverá ser recolhida aos cofre do MUNICIPIO

DE ECOPORANGA-ES, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, sob pena de
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execução judicial. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão

encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a

administração proceder à cobrança judicial da multa;

 

9.3. As multas previstas nesta seção não eximem & adjudicatária ou contratada da reparação dos

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração

Contratante;

9.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela

Administração do MUNICIPIO DE ECOPORANGA — ES, a licitante vencedora ficará isenta das

penalidades acima mencionadas.

Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não os demais

sansões contidos no Artigo 87 da Lei 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ou

extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte

infratora pelos prejuízos que causar à outra.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA REVISÃO

11.1. Poderá ser promovida a revisão contratual, conforme o disposto no artigo 65, inciso |, letra “b", da lei

8.666/93.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. 0 Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei

8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÓES GERAIS

13.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas legais

vigentes.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA —- FORO

14.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES.

14.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelas

partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três) vias de igual teor. "

 

   ELIAS COL Relo/óÉ'PAULA PEREIRA
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES LEILOEIRO

CONTRATANTE CONTRATADO É
ªf

]" LT.. (9)
; . &

TESTEMUNHAS: ,!ª ª'
1ª %WYA O. Munch) QoáAAQ/Uwº- 113 %
 / .

CPFNºzkcía _»xºe, 2351—55 ª
2ª %%%& Jªymm &Ú/Vía (i,)ju/A/í

CPF Nº: 473271571. O 7.77 —06
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