
Edital – Chamamento Público nº 001/2020 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE 

  

   
Rua 07, Quadra 08, Lote 01 a 19, Trevo Oeste, Gurupi/TO. Telefone: (63) 3315-0076/0079 

                                                                                                  1 
 

EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 
 I - PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE GURUPI, Estado do Tocantins, tendo como interveniente a Agência Municipal 
de Trânsito e Transporte/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, através de seu 

Presidente, nomeado pelo Decreto Municipal nº1.487, de 08 de novembro de 2019, obedecendo às 
condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, que se subordina à Constituição Federal de 1988; Lei nº 
8.666/93; Lei nº 2.980, de 08 de julho de 2015, Lei nº 8.934/94; Decretos Federais nº 21.981/32 e nº 
1.800/96; Resolução Contran 623 de 06 de setembro de 2016;  Instrução Normativa nº 113 de 28 de abril 
de 2010, expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC); Instrução Normativa 
DREI nº 17 de 5 de dezembro de 2013 alterada pela Instrução Normativa DREI nº 44, de 07 de março de 
2018, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizará CREDENCIAMENTO PARA 

CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL. Tal Credenciamento está autorizado, conforme 
consta nos autos do Processo Administrativo nº 2020.000776.  
 

O procedimento e o julgamento deste Credenciamento serão conduzidos pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto Municipal nº 0500/2020, de 30 de março de 2020, e Equipe de 
Apoio que realizarão os trabalhos em sessão pública, referente ao recebimento dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação e demais atos pertinentes à realização da sessão, no local, na data e no horário 
abaixo indicados: 

 

DA SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO DA ABERTURA DO CREDENCIAMENTO 
DIA: 26 de maio de 2020 até 29 de maio de 2020. 
HORÁRIO: Das 08h às 14h (horário local). 
LOCAL: Sala de Reuniões com sede na BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 04, gleba 

08, 4ª etapa, Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO. 

Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi, ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do presente credenciamento, na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste 
Edital, desde que não haja comunicação, contrária, do Presidente da Comissão Permanente de Licitação.  

 
No local indicado acima serão realizados os procedimentos, pertinentes ao credenciamento, 

relativos a(ao):  

 Recebimento do envelope contendo “Documentos de Habilitação”; 

 Abertura do envelope de “Documentação de Habilitação”;  

 Declaração do(a) Leiloeiro(a) oficial habilitado(a);  

 Elaboração da Ata da Sessão. 
 

As decisões do Presidente da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante 
publicação no Site Oficial da Prefeitura (www.gurupi.to.gov.br) e nos murais da Prefeitura e da 
Comissão de Licitação, salvo com referência àquelas que, lavradas em Ata, puderem ser feitas 
diretamente aos leiloeiros oficiais presentes ao credenciamento, ou, ainda, por intermédio de Ofício, 
desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 
a) Julgamento deste Credenciamento; 
b) Recursos porventura interpostos. 

 
II – DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS 

II.1. O Presente Edital e seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura Municipal no 
seguinte endereço: www.gurupi.to.gov.br. 
 

II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos: 

 ANEXO I  - Termo de Referência; 

 ANEXO II - Modelo de Requerimento de Participação no Credenciamento (dentro do envelope); 

 ANEXO III - Modelo de Declaração de Inexistência de fatos supervenientes, suspensão 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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temporária ou inidoneidade (dentro do envelope); 

 ANEXO IV - Modelo de Declaração em atendimento ao Art. 27, inciso V da Lei nº 8.666/93 
e Art. 7º, inc. XXXIII da CF(dentro do envelope); 

 ANEXO V - Modelo de Declaração de situação regular para o exercício da profissão (dentro 

do envelope); 

 ANEXO VI - Modelo de Declaração Negativa de parentesco (dentro do envelope); 

 ANEXO VII - Minuta do Contrato; 

 ANEXO VIII - Modelo de Termo de Renúncia (apresentar junto com o relatório do leilão); 

 ANEXO IX - Comprovante de Retirada do Edital (para ser enviado à CPL). 
 

 

III – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
III.1. As dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos, consultas ou pedidos de esclarecimentos 

acerca das informações porventura existentes, deverão ser enviados o Presidente da Comissão de 
Licitação, podendo ser feitos via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br de forma expressa, clara, concisa e 
objetiva, constando no corpo do texto do e-mail a identificação do Leiloeiro que questiona as 
informações ou solicita esclarecimentos, até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento e 
abertura da documentação exigida. 

 

III.2. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 
exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e divulgadas na internet no 
site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.gurupi.to.gov.br/. 

  
III.3. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3301-4308.   
 

III.4. Nos termos do art. 41, §1° e 2° da Lei nº 8.666/93, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura do envelope contendo a documentação relativa ao Processo de Credenciamento dos 
Leiloeiros interessados, qualquer cidadão, com plena capacidade civil é parte legítima para impugnar 
este edital, devendo a administração processar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

 

III.5. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Gurupi, situado na BR 242, Km 405 (saída para a cidade de Peixe), Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do 
loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. Fone: (063) 3301-4313, observando os seguintes critérios: 

a) Serem dirigidos o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, documento elaborado em duas 
vias, ambas rubricadas em todas as folhas, e assinadas na última; 

b) Alegações fundamentadas e, se for o caso, pedido instruído com documentações / provas que se 
fizerem necessários;  

c) Se interposta por pessoa física, a petição deverá ser acompanhada de cópia xerográfica do 
documento de identidade de seu signatário;  

d) Se apresentada por pessoa jurídica, deverá conter a devida qualificação da pessoa jurídica 
(nome/CNPJ/endereço/telefone) e a identificação/correlação de que interpôs o pedido pela 
empresa; 

e) A Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre o pedido interposto no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis, contados da sua protocolização, apoiado se necessário pelo Setor solicitante, pela 
Procuradoria Jurídica e Apoio Técnico, conforme o caso.  

 

III.6. A falta de pedido de esclarecimento ou a não impugnação aos termos deste Edital de 

Credenciamento, na forma e prazo definidos, acarretará a decadência do direito de arguir às regras do 
processo de credenciamento; 

 

III.7. Não serão aceitos esclarecimentos ou impugnações protocolizadas fora do prazo e/ou em lugar 

diverso do mencionado neste Edital. 
 

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cpl@gurupi.to.gov.
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III.8. Os interessados em participar do credenciamento obrigam-se a acompanhar as publicações 
referentes ao processo no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br). 

 

III.9. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o Leiloeiro que não o fizer até o segundo 
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

 

III.10. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o prazo legal não serão aceitas 

alegações de desconhecimento. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Credenciamento é a Contratação de Leiloeiro Público Oficial, conforme 
condições, quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de 
Referência – Anexo I e demais Anexos, os quais integram este Edital, independente de transcrição.  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Processo de Credenciamento os Leiloeiros, na condição de pessoas físicas, 
devidamente inscritos na Junta Comercial do Estado do Tocantins, de acordo com art. 3° da IN DNRC 
nº 110/2009, e que atenderem a todas as exigências do Edital e seus Anexos. 

 

2.2. Fica IMPEDIDO de participar do Credenciamento o Leiloeiro Oficial que se enquadrar em pelo 
menos uma das seguintes situações: 

 

2.2.1. Servidor (ocupante de cargo efetivo; cargo ou função em comissão ou estagiário) ou possuir grau de 
parentesco até o 2º grau com servidores do município de Gurupi; 

 

2.2.2. Tiver sido punido com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública ou 
declarada inidônea para licitar ou contratar com qualquer Órgão da Administração Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal; 

 

2.2.3. Que possua inscrição de Leiloeiro Oficial suspensa na Junta Comercial do Estado do Tocantins de 
acordo com o art. 25 da Instrução Normativa DREI Nº 17, de 05 de dezembro de 2013 alterada pela 
Instrução Normativa DREI Nº 44, de 07 de março de 2018; 

 

2.2.4. Leiloeiros que não preencham as condições de credenciamento estipuladas no Edital. 
 

3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

3.1. A documentação exigida deverá ser entregue o Presidente da Comissão Permanente de Licitação no 
local, dia e hora designados para a abertura da sessão pública e início da abertura e julgamento do 
credenciamento, e ser apresentado em envelope fechado e indevassável, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

NOME DO(A) LEILOEIRO(A): ______________________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________________________________ 
TELEFONE PARA CONTATO: (_____) _______________________________________________________________________________ 
E-MAIL: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
4.1. Para fins de participação ao procedimento de credenciamento, os leiloeiros oficiais deverão 

apresentar a seguintes DECLARAÇÕES: 

a) Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício com o Município de Gurupi-TO, 
conforme modelo constante no Anexo III; 

b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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1988, conforme modelo constante no Anexo IV; 
c) Declaração de que está em situação regular para o exercício da profissão, conforme modelo 

constante no Anexo V;  
d) Declaração de que não é Servidor, e não tem parentesco até o segundo grau com servidores 

do município de Gurupi, conforme modelo do Anexo VI.  
 

4.2. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão 
da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

 

4.3. Da Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista. 

a) Documento de identificação com foto (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional); 

b) Certidão oficial emitida com data posterior à publicação deste Edital, fornecida pela Junta Comercial 
do Estado do Tocantins, provando sua matrícula e situação de regularidade para o exercício da 
profissão, nos termos do Decreto Federal nº 21.981, de 19/10/1932, e da Instrução Normativa 
número 113, de 28 /04/2010, expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio 
(DNRC); 

c) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda; 

d) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do local onde 
esteja registrada a matrícula do Leiloeiro, na forma da lei. 

 

4.4. Da Habilitação Técnica 
a) Atestado de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado que 

comprove ter o requerente executado de forma satisfatória leilão (ões) de bem (ns) móveis (materiais, 
veículos, equipamentos, sucatas etc.). 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas serão consideradas 
vencidas 60 (sessenta) dias após sua emissão. 
 

5.2. Os leiloeiros que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 
neste procedimento de credenciamento (exceto quanto à eventualidade da falta de quaisquer das 
declarações, as quais, ou a qual pode ser firmada na própria sessão pelo Leiloeiro), ou os 
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão 
inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 

 

5.3. Os documentos apresentados por qualquer Leiloeiro, se expressos em língua estrangeira, deverão 
ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade 
brasileira no país de origem. 

 

6. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
6.1. No horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão pública para 

recebimento e abertura do envelope e seu respectivo julgamento, que será dirigida pelo Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o definido no presente edital e nas leis 
referendadas. 

6.2. Declarada a abertura da sessão pelo Presidente da Comissão, a mesma anunciará que não mais 
serão aceitos novos participantes, dando-se início ao recebimento do envelope apresentado pelos 
presentes; 

 

6.3. A Comissão abrirá o  envelope lacrado contendo a documentação exigida, conforme o item 4 deste 
Edital e,  após verificado seu conteúdo, será rubricado por todos os presentes; 

 

6.4. Após a rubrica no envelope, a Comissão efetuará a análise da documentação apresentada, a qual 
visará ao atendimento das condições estabelecidas nos termos deste Edital e da legislação que 
disciplina a matéria, cujo resultado, proferido após as diligências eventualmente necessárias, será 
registrado em Ata; 
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6.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a Sessão para posterior análise da 
documentação e julgamento dos pedidos de credenciamento, à vista do volume de pedidos de 
credenciamento, designando na Sessão, devidamente lavrada em Ata, uma nova data para 
continuidade dos trabalhos; 

 

6.6. O Presidente da Comissão, durante a sessão, poderá estipular procedimentos, prazos e demais 
condições que julgar necessárias; 

 
6.7. Será desclassificado do credenciamento o Leiloeiro que deixar de apresentar a documentação na 

forma e prazos previstos neste Edital; 
 

6.8. O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital, e será 
considerado habilitado o Leiloeiro Oficial que apresentar o Requerimento de Participação no 
Credenciamento (Anexo II), as Declarações, e a Documentação necessária à habilitação, constante no 
item 4, dentro do prazo de validade, em cópia autenticada por cartório competente, ou original  
com cópia  para ser autenticada  pela Comissão; 

 
6.9. Será considerado inabilitado o Leiloeiro que deixar de apresentar a documentação solicitada, 

apresentá-la com vícios/defeitos, contrariar qualquer exigência contida neste Edital, ou cujos 
documentos estiverem com prazo(s) de validade(s)  expirado(s); 

 
6.10. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete ao conteúdo, a 

idoneidade do documento, ou não impeça o seu entendimento; 
 

6.11. Será lavrada Ata que conterá o registro das principais ocorrências da Sessão; 
 

6.12. A Comissão Permanente de Licitação, após análise da documentação dos participantes, e 
verificada a sua regularidade, caso haja mais de 01(um) Leiloeiro credenciado, procederá à convocação 
dos Leiloeiros habilitados para a realização do sorteio destinado à elaboração do rol de Leiloeiros 
classificados, na ordem do sorteio;  

 

6.13. A relação numerada de Leiloeiros Oficiais credenciados será utilizada de forma a se 
estabelecer a ordem de designação e será rigorosamente seguida, mantendo-se a sequência, a 
começar pelo primeiro sorteado; 

 

6.14. O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou tiver sido suspenso/impedido de realizar leilões, 
perderá a sua vez, situação em que será chamado o próximo na ordem de classificação; 

 

6.15. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será ocupada pelo próximo na ordem 
de classificação, reordenando os demais; 

 

6.16. Declarado o rol de Leiloeiros credenciados, o Leiloeiro que tiver a intenção de interposição de 
recurso, quanto à decisão do Presidente da Comissão, deverá declarar em sessão observando o item 7 
deste Edital. 

 

7. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 

7.1. Das decisões do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, de inabilitação do 
credenciamento do Leiloeiro ou da elaboração da lista dos credenciados, através de sorteio, caberá 
recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da sessão pública e lavratura da 
ata. 

7.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do Leiloeiro importará a preclusão do direito de 
interpor recurso. 

7.3. Havendo manifestação e motivação de interposição de recursos, ficam os demais Leiloeiros desde 
logo intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr, 
automaticamente, a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurado vista imediata 
dos Autos. 



Edital – Chamamento Público nº 001/2020 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE 

  

   
Rua 07, Quadra 08, Lote 01 a 19, Trevo Oeste, Gurupi/TO. Telefone: (63) 3315-0076/0079 

                                                                                                  6 
 

7.4. Os memoriais e contrarrazões dos recursos deverão ser dirigidos o Presidente da Comissão e 
protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, situado na BR 242, Km 
405 (saída para a cidade de Peixe), Lote 04, Gleba 08, Prédio Central, parte do loteamento Faz. Santo 
Antônio, Gurupi-TO. Fone: (063) 3301-4313. 

7.5. Interposto o recurso, o Presidente da Comissão poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso. 

 

7.6. Havendo interposição de recurso, e não ocorrendo a reconsideração do Presidente da Comissão, este 
instruirá os autos e os encaminhará à autoridade competente para conhecimento e decisão final. 

 

7.7. Durante o prazo previsto para interposição dos recursos, a Comissão abrirá vista de todo o 
processo aos interessados, facultada a extração de cópia, às expensas do solicitante. 
 

7.8. Decorrido o prazo recursal, ou após a decisão dos recursos eventualmente interpostos, a relação 
numerada dos Leiloeiros Oficiais credenciados, respeitando a ordem de classificação por sorteio, será 
homologada pela Autoridade competente e disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br). 

 

8. DO CONTRATO 

8.1. Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências do Edital, será 
declarado o nome dos Leiloeiros credenciados, obedecida a ordem de classificação, realizada 
anteriormente através de sorteio, sendo o processo de credenciamento encaminhado à apreciação do 
Controle Interno e da Procuradoria Jurídica do Município, após análises favoráveis, será o processo 
remetido à Autoridade competente para homologação do rol dos Leiloeiros credenciados. 
 

8.2. Concluído e homologado o credenciamento, obedecida a ordem de classificação, realizada através de 
sorteio, e de acordo com a oportunidade e conveniência da Agência Municipal de Trânsito e 
Transporte/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, o Leiloeiro credenciado   
será convocado  para celebrar o Contrato de Prestação de Serviços, conforme Minuta constante no 
Anexo VII deste Edital . 

 

8.3. Os serviços serão executados pelo Leiloeiro Oficial, em local previamente definido, dentro do 
prazo de validade do credenciamento e nos preceitos elencados no Edital do Leilão e seus anexos. 

 

8.4. O Leiloeiro Oficial credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato de 
Prestação de Serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
comunicação para tal, através de correio eletrônico ou notificação pessoal. 

 

8.5. Quando o Leiloeiro Oficial credenciado convocado para celebrar o Contrato não comparecer no 
prazo determinado, será convocado o Leiloeiro credenciado seguinte constante da lista resultante 
deste procedimento. 

8.6. A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que ensejará seu 
imediato cancelamento e o chamamento de outro Leiloeiro na ordem de classificação, sem prejuízo 
para o município de Gurupi. 

 

8.7. Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para a assinatura do 
Contrato decorrer lapso temporal superior a 90 (noventa) dias, o Leiloeiro Oficial deverá, para 
assinatura do referido instrumento, declarar que mantém as mesmas condições exigidas para o 
Credenciamento e apresentar, se for o caso, nova documentação para substituir aquela que 
porventura estiver com prazo de validade expirado. 

 

9. DA FORMA DE REMUNERAÇÃO 
9.1. A título de remuneração, o leiloeiro contratado receberá 5% (cinco por cento) sobre o valor final de 

arrematação, a ser pago diretamente pelo arrematante no ato da sessão pública, conforme disposto no 
art. 24 do Decreto 21.982/32, sendo esta a única remuneração percebida pela execução do contrato. 
Item 11 do Termo de Referência – Anexo I e na Cláusula Quarta da Minuta do Contrato – Anexo VII, ambos 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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integrantes do Edital. 
 

 

10. DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE REPASSE DO VALOR ARREMATADO E DA 
FORMA DE REPASSE DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO                        

10.1. O Leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do 
bem arrematado, conforme especificado abaixo: 

 

10.1.1. No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução ao 
Leiloeiro, sendo: 

a) Um cheque, correspondendo a 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor, a título de sinal; 
b) O outro cheque, correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, a título de 

comissão ao Leiloeiro Oficial. 
 

10.2. Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou 
transferência eletrônica (TED ou DOC), o valor integral do lance, mais o valor de 5% (cinco por 
cento) do lance em conta ma n t i da  e  informada Leiloeiro a título de comissão, por meio de 
depósitos identificados. item 07 do Termo de Referência – Anexo I e na Cláusula Quarta da Minuta do 
Contrato – Anexo VII, ambos integrantes do Edital 

 

11. DA REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO E DESCREDENCIAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
11.1. O presente Chamamento Público poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de interesse 

da Agência Municipal de Trânsito e Transporte/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e 
Transporte, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 

 

11.2. A Agência Municipal de Trânsito e Transporte/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito 
e Transporte poderá, a qualquer tempo, promover o descredenciamento por razões devidamente 
fundamentadas em fatos supervenientes, ou conhecidas após o credenciamento, que importem 
comprometimento da sua capacidade física, técnica, fiscal ou da postura profissional ou empresarial, ou 
ainda que fira o padrão ético ou operacional do trabalho, sem que caiba ao mesmo qualquer direito a 
indenização, compensação ou reembolso, seja a que título for. 

 

11.3. Fica assegurado ao credenciado o direito ao contraditório, sendo avaliadas suas razões pela 
Diretoria Municipal de Trânsito e Segurança, que opinará no prazo de 05 (cinco) dias úteis e submeterá 
a Agência Municipal de Trânsito e Transporte/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e 
Transporte, para tomada de decisão. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, as obrigações das partes estão 
elencadas no Termo de Referência (Anexo I) e no Instrumento Contratual, conforme Minuta de 
Contrato (Anexo VII). 

13. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 

13.1. O credenciamento terá vigência até 31 de dezembro de 2020, contados da data de sua homologação, 
sendo prorrogável por igual período, conforme necessidade e interesse da Administração. 

 
13.2. O prazo de vigência do Contrato a ser firmado será de até 31 de dezembro de 2020, contados da data 

de sua assinatura, sendo prorrogável, conforme necessidade e interesse da Administração. 
 

13.2.1. A realização do Chamamento Público não implica na obrigação de contratar por parte do 
Município. 

14. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
14.1. A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, bem como a fiscalização da execução do 

contrato a ser firmado serão realizados pelo servidor da Prefeitura Municipal de Gurupi, a Sra. Luciana 

de Oliveira Rocha, Cargo: Assessor Técnico Superior, Telefone: (63) 3315-0079, e-mail: 
compras.amtt@gurupi.to.gov.br, conforme critérios apresentados no Termo de Referência (Anexo I) 
deste Edital. 
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14.2. Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo 
que não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido, poderá ordenar a 
suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que os prestadores de serviço estejam sujeitos. 

 
14.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Leiloeiro, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos. 

 

15. DAS SANÇÕES 

15.1.  Por infração a normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e 
demais normas aplicáveis, será cancelado o credenciamento do leiloeiro nos seguintes casos: 

a) Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão; 
b) Rescisão contratual a que tenha dado causa; 
c) Omissão de informações, ou a prestação de informações inverídicas; 
d) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
e) Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, no Decreto nº 21.981/32, e na 

legislação que disciplina a matéria. 
 

15.2. A recusa do Leiloeiro Oficial credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento, dentro do 
prazo estabelecido neste Edital, bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou parcial, 
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes 
sanções: 
 

a) Advertência, que será aplicada sempre por escrito. A sanção de Advertência consiste na 
comunicação formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o descumprimento de obrigação legal 
assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. 

 
b) Multa, moratória ou indenizatória, nos seguintes percentuais: 
 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, sobre o valor total da avaliação 

dos bens a serem leiloados; 
 

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Agência Municipal de Trânsito e 
Transporte/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, destinados a leilão, no 
caso de: 

I) Recusa injustificada em executar o objeto; 

II) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

III) Desatender às determinações da fiscalização. 

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a 
leilão, no caso de: 

I) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30(trinta) dias na execução dos serviços contratados; 
II) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou 

má-fé venha causar dano ao município de Gurupi ou a terceiros, independente da obrigação do 
Leiloeiro em reparar os danos causados; 

III) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços contratados no prazo fixado; 
IV) Executar os serviços em desacordo com as normas previstas no edital e seus anexos; 
V) Descumprir cláusulas contratuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras 

sanções. 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos: 

c.1) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Secretaria; 
c.2) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c.3) Cometer fraude fiscal; 
c.4) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c.5) Falhar ou fraudar na execução da Contrato; 
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c.6) Fizer declaração falsa; 
c.7) Comportar-se de modo inidôneo. 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e 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 poderá ser concedida sempre que a 
Licitante/Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 

15.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por cento) do valor 

dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão. 
 

15.4. Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á concedido o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão 
competente para que seja inscrito na dívida ativa do Município, podendo, ainda, a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

 

15.5.  As multas previstas no item 15.2., alínea “b”, não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e 
contratado da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 
causar à Administração. 

 

15.6. As sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa ao Leiloeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no 
art. 110 da Lei n.º 8.666/93. 

 

15.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 

 

15.8. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte, a 
Administração comunicará à Junta Comercial do Estado do Tocantins, para as medidas de sua 
competência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital, no contrato, e das demais 
cominações legais. 

 

15.9.  As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade competente após a devida notificação e 
o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, 
por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo 
localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto 
devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e 
a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 
defesa.  

 

15.9.1. A sanção do item 15.2, alínea “d”, é da competência exclusiva de autoridade superior da 
Administração Municipal, facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 
aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 

15.9.2. As demais sanções são da competência do Presidente responsável pela pasta. 
 
15.10. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à 

ampla defesa e ao contraditório.   
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital 

e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 
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16.1.1. O presente edital terá sua publicação realizada através do Diário Oficial do Estado do Tocantins, 
em jornal diário de grande circulação e no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi 

(www.gurupi.to.gov.br), em obediência ao artigo 21 da Lei 8.666/93. 
 

16.2. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que 
possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os interessados ao 

credenciamento. 

 

16.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse da Agência Municipal de Trânsito e 

Transporte/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, relevar omissões 
puramente formais nos documentos exigidos para os credenciamentos apresentados pelos 
Leiloeiros, desde que não comprometam a lisura do processo. 

 

16.4. As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Agência Municipal de Trânsito e 
Transporte/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, nos casos de força 

maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa o Leiloeiro 
credenciado. 

 

16.5. Não serão aceitas documentações para o credenciamento remetidas via Correio, fax ou e-mail. 

 

16.6. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Presidente da Comissão de 

Licitação, pela Equipe de Apoio e por todos os Leiloeiros presentes, bem como toda a documentação 

apresentada para o credenciamento. 

 

16.7. A administração reserva-se no direito de revogar total ou parcialmente o presente credenciamento, 
tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante 

provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo aos participantes o direito 
de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei. 

 

16.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação de acordo 

com o que reza a legislação afeta ao presente objeto. 

 
17. DO FORO 
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, por mais privilegiado que outro seja, para serem 

dirimidas eventuais dúvidas decorrentes deste Processo de Credenciamento, não resolvidas na esfera 
Administrativa. 

 
Gurupi/TO, aos 07 dias do mês de maio de 2020. 

 

 

 
LEON DENYS DE BARCELLOS  

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE 

DECRETO N° 1.487/2019 
 
  

http://www.gurupi.to.gov.br/
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020  
Processo Administrativo nº 2020.000776 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 
1.  DEMANDANTE 
Município de Gurupi por intermédio da Agência Municipal de Trânsito e Transporte/Fundo 

Municipal de Desenvolvimento de Trânsito e Transporte.  
Responsável: Leon Denys Barcelos  
Telefone: (63) 3315-0076 / 3315-0079 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
2.1. A justificativa para a contratação do objeto se firma na necessidade do Município de 

Gurupi/TO, em promover a alienação de bens inservíveis que ocupam grandes áreas de 
depósito e o custo operacional de sua guarda é superior o valor que os bens representam.  

 
2.2. Neste sentido a Resolução Contran 623 de 06 de setembro de 2016 em seu Art. 1º dispõe 

que: “Os procedimentos administrativos quanto à remoção e custódia de veículos em 
decorrência de penalidade aplicada ou medida administrativa adotada por infração à Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, na forma prevista em seu artigo 271 e para a realização de 
leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, nos termos do art. 328 do CTB, e 
alterações promovidas pela Lei 13.160, de 25 de agosto de 2015, e pela Lei nº 13.281, de 4 de 
maio de 2016, combinada com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, deverão ser realizados de 
acordo com o estabelecido nesta Resolução.” 

 
3. DA FUNDAMENAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
3.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de 

procedimentos aplicáveis as hipóteses em que a satisfação do interesse público demande a 
contratação múltipla e simultânea de interessados, tornando inexigível a realização do 
procedimento licitatório. 

 
3.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de realizar o Credenciamento de 

Leiloeiros Públicos Oficiais para a realização de leilões de bens móveis inservíveis do pátio 
da Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte, nos termos do art. 25, caput, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
bem como pelo art. 328 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, alterado pela 13.160, 25 de 
agosto de 2015. 

 
 3.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação 

prévia, nos casos em que exista inviabilidade de competição, impossibilitando, assim, a 
abertura de certame licitatório, situação que autoriza a implantação de um sistema de 
Chamamento Público com o objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade dos 
procedimentos, garantindo o tratamento igualitário a todos os interessados que preencham as 
exigências estabelecidas em regulamento, o que se adequa perfeitamente à presente demanda. 

 
3.4. O sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como 

fundamento a Lei Estadual Nº 2.980, de 08 de julho de 2015, Lei 13.160 de 25 de agosto de 
2015, Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, Instrução Normativa DREI Nº 17, 
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de 05 de dezembro de 2013 alterada pela Instrução Normativa DREI Nº 44, de 07 de março de 
2018, bem como a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 
3.5. Nestes termos, fica aberta a possibilidade para o Credenciamento de mais de um Leiloeiro 

Público Oficial, para posterior sorteio público, tornando-se a alternativa mais viável para que 
sejam exercidos os princípios basilares da administração pública, quais sejam: Isonomia, 
Igualdade e Impessoalidade. 

 
4. DO OBJETO 
4.1. O objeto do presente Credenciamento para Contratação de Leiloeiro Público Oficial. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO 
OBJETO 
 

Item Cód. Descrição Uni
d. 

Quan
t. 

01 42216 Leiloeiro Público Oficial SV 01 

 
6. DOS SERVIÇOS 
 
6.1. Das Condições da Prestação do Serviço 
6.1.1. Contratação de leiloeiro público oficial para a prestação de serviços de alienação de bens 

móveis em domínio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, por meio de licitação na Modalidade Leilão 

Público, conforme dispõe artigo 22, § 5° da Lei n° 8.666.93. 
 
6.1.2. O Leiloeiro Público Oficial atuará nas licitações promovidas pela Agência Municipal de 

Trânsito e Transportes do Município de Gurupi/TO, para venda de bens móveis inservíveis, 
de acordo com a Lei n° 8.666/93 e com o Decreto n° 21.981/32 e modificações posteriores, no 
período de vigência contratual. 

 
6.1.3. O Leiloeiro Oficial Público deverá responsabiliza-se desde o levantamento, preparação e 

separação em lotes, visitação pública, guarda dos bens a serem alienados, elaboração do edital, 
condução da sessão pública, coleta dos lances até a lavratura da Ata. 

 
 6.1.4.  Para a venda de bens móveis inservíveis o Leiloeiro deverá realizar a distribuição 

rigorosa de escala de antiguidade e iniciar o procedimento pela venda dos bens mais antigos, 
conforme disposição do artigo 42 do Decreto Federal n° 21.981/32. 

 
6.1.5. A divulgação dar-se-á mediante aviso de publicação no Diário oficial do Estado e em 

jornal de grande circulação local. A administração poderá utilizar-se, suplementarmente e a 
qualquer tempo, com vista a ampliar o universo dos credenciados, de convites aos 
interessados do ramo que gozem de boa reputação profissional. 

 
6.1.6. O leiloeiro poderá solicitar a sua dispensa de participação, desde que comprove caso 

fortuito ou de força maior que o impeça da realização do Leilão designado, hipótese em que 

será chamado o próximo usando o sorteio. A dispensa será deferida somente uma única vez. 
 
6.1.7. O(s) leilão(ões) será(ão) acompanhado(s) e fiscalizado(s) por Comissão Técnica designada 

pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte.  
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6.1.8. Quando da definição da alienação dos bens móveis pelo Município, deverá ser expedido, 
pela Comissão Técnica, laudo técnico que comprove a obsolescência ou exaustão, em razão do 
uso, do bem. Os respectivos lotes que comporão o leilão serão definidos pelo 
contratado/leiloeiro sob a coordenação do Contratante que poderá utilizar de suas 
experiências para sugerir a melhor estratégia de venda.  

 
6.1.9. A critério da Credenciante, as avaliações realizadas pelo leiloeiro poderão ser revistas a 

qualquer tempo.  
 
6.1.10. O Credenciado deverá manter equipe para anotação dos arrematantes e entrega dos 

bens, desde a data do Leilão até a entrega total dos bens arrematados; 
 
6.1.11. O leiloeiro se obriga a, em até 05 (cinco) dias úteis contados da realização do leilão, 

efetuar o envio do dossiê de arrematação do bem móvel de leilão deserto à Agência Municipal 
de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, 
contendo a seguinte documentação: 

a) Ata de leilão, após a realização do certame; 
b) Termo de Arrematação e Carta de Arrematação, quando for o caso; 
c) Recibo da Comissão paga ao arrematante, quando for o caso; 
d) Termo de Declaração de Leilão Deserto, quando for o caso. 

 
6.1.12. Concluído o Leilão, por ocasião da prestação de contas, o Leiloeiro juntamente com a 

Comissão de Avaliação de Bens Públicos que será composta por dois servidores sendo este 
Flávio Gomes de Castro e Rafael Leal Bedas, os quais faram avaliação e a averiguação do 
procedimento a ser adotado com relação aos bens não arrematados. 

 

6.2. Dos Procedimentos para o Leilão e de Autorização de Venda                        
6.2.1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram não sendo de 

responsabilidade do Leiloeiro ou da Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo 
Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, quaisquer consertos, reparos, 
desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado. 

 
6.2.2. Os bens serão vendidos somente à vista nas condições fixadas no regulamento do Leilão, 

devendo ser observadas as condições para garantia e pagamento previstos no respectivo 
Termo de Referência e no Edital. 

 
6.2.3. Em todos os eventos, o Leiloeiro deverá dispensar igual tratamento a todos os bens 

disponibilizados para a venda, tanto na divulgação (propaganda), como, principalmente, na 
tarefa de identificar possíveis interessados, independentemente do valor e da liquidez dos 
mesmos. 

 
6.2.4. Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas no Termo de Referência 

e no contrato de prestação de serviços, Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo 
Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte registrará em relatório as 
irregularidades porventura encontradas, encaminhando cópia ao Leiloeiro para imediata 
correção das falhas detectadas, sem prejuízo da ampliação das penalidades previstas no Edital 
e no próprio contrato firmado.  

 
6.2.5. Para a realização do leilão deverão ser observadas as condições e exigências previstas na 

legislação aplicável e na minuta do Contrato de prestação do serviço, especialmente as 



Anexo I – Termo de Referência - Chamamento Público nº 001/2020 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE 
                     

       
Rua 07, Quadra 08, Lote 01 a 19, Trevo Oeste, Gurupi/TO. Telefone: (63) 3315-0076/0079 

 
4 

 

obrigações do Leiloeiro. 
 
6.3. Do Local da Prestação do Serviço                        
6.3.1. A prestação dos serviços referente ao presente credenciamento deverá ser realizada em 

local e hora designada pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal 
de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte. 

 
6.4. Da Habilitação Técnica 
a) Atestado de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que comprove ter o requerente executado de forma satisfatória leilão (ões) de bem (ns) móveis 
(materiais, veículos, equipamentos, sucatas etc.) 

 
7. DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE REPASSE DO VALOR ARREMATADO À 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÂNSPORTE E DA FORMA DE REPASSE DA 
REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO.                        

7.1. O Leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao 
pagamento do bem arrematado, conforme especificado abaixo: 

 

7.1.1. No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução 
ao Leiloeiro, sendo: 
a) Um cheque, correspondendo a 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor, a título de 

sinal; 
b)  O outro cheque, correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, a 

título de comissão ao Leiloeiro Oficial. 
 
7.2. Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie 

ou transferência eletrônica (TED ou DOC), o valor integral do lance, mais o valor de 5% 
(cinco por cento) do lance em conta mantida  e  informada Leiloeiro a título de comissão, 
por meio de depósitos identificados. 

 
7.3. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao Leiloeiro, para que este, 

após confirmação dos pagamentos, proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução. 
 
7.4. Se transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e os depósitos não forem efetivados 

pelo arrematante, este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os 
cheques oferecidos em caução terão a seguinte destinação: 

 
7.4.1. Cheque no valor de 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor: será 

recolhido ao município de Gurupi a título de multa; 
 
7.4.2.  Cheque no valor de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado 

para pagamento da comissão do Leiloeiro. 
 
7.5. O Leiloeiro deverá prestar contas, até 05 (cinco) dias úteis depois da realização do leilão, 

mediante relatório analítico de prestação de contas, contendo necessariamente o valor dos 
bens arrematados e o valor correspondente ao percentual da comissão, cópias das notas de 
venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade do 
Município e demais documentos previstos em lei. O repasse devido ao município de Gurupi 
deverá ser efetuado no prazo máximo de cinco dias corridos subsequentes ao da prestação de 
contas, em conta indicada pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo 
Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte.  
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7.6. A Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comprovar o depósito do 
valor total do lance repassado pelo Leiloeiro bem como liberar os documentos finais de 
transferência dos bens móveis arrematados. Neste caso, será de competência do Leiloeiro 
o repasse de tais documentos ao arrematante bem como a liberação dos bens móveis. 

 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
8.1. Poderão participar deste Processo de Credenciamento os Leiloeiros, na condição de pessoas 

físicas, devidamente inscritos na Junta Comercial do Estado do Tocantins, de acordo com art. 
3° da IN DNRC nº 110/2009, e que atenderem a todas as exigências do Edital e seus Anexos. 

 

8.2. Fica IMPEDIDO de participar do Credenciamento o Leiloeiro Oficial que se enquadrar em 
pelo menos uma das seguintes situações: 

 

8.2.1. Servidor (ocupante de cargo efetivo; cargo ou função em comissão ou estagiário) ou 
possuir grau de parentesco até o 2º grau com servidores do município de Gurupi; 

 
8.2.2. Tiver sido punido com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública ou declarada inidônea para licitar ou contratar com qualquer Órgão da Administração 
Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

 
8.2.3. Que possua inscrição de Leiloeiro Oficial suspensa na Junta Comercial do Estado do 

Tocantins de acordo com o art. 25 da Instrução Normativa DREI Nº 17, de 05 de dezembro de 
2013 alterada pela Instrução Normativa DREI Nº 44, de 07 de março de 2018; 

 

8.2.4. Leiloeiros que não preencham as condições de credenciamento estipuladas no Edital. 

 
9. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 
9.1. O credenciamento terá vigência até 31 de dezembro de 2020, contados da data de sua 

homologação, sendo prorrogável por igual período, conforme necessidade e interesse da 
Administração. 

 
9.2. O prazo de vigência do Contrato a ser firmado será de até 31 de dezembro de 2020, 

contados da data de sua assinatura, sendo prorrogável, conforme necessidade e interesse da 
Administração. 

 
9.2.1. A realização do Chamamento Público não implica na obrigação de contratar por parte do 

Município. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, bem como a fiscalização da 

execução do contrato a ser firmado serão realizados pela servidora, a Sra. Luciana de Oliveira 

Rocha, Cargo: Assessor Técnico Superior, Telefone: (63) 3315-0079/3315-0076, e-mail: 
amtt@gurupi.to.gov.br. 

 
10.2. Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou 

até mesmo que não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido 
poderá ordenar a suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que os prestadores 
de serviço estejam sujeitos. 

https://webmail-seguro.com.br/gurupi.to.gov.br/javascript:void(0)
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10.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Leiloeiro, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade 
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
11. DA FORMA DE REMUNERAÇÃO 
11.1. A título de remuneração, o leiloeiro contratado receberá 5% (cinco por cento) sobre o valor 

final de arrematação, a ser pago diretamente pelo arrematante no ato da sessão pública, 
conforme disposto no art. 24 do Decreto 21.982/32, sendo esta a única remuneração percebida 
pela execução do contrato. 

 
11.2. Não cabe a Prefeitura Municipal de Gurupi e/ou a Agência Municipal de Trânsito e 

Transportes/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte/ qualquer 
responsabilidade pela cobrança da comissão do Leilão devida pelos arrematantes, nem pelos 
gastos despendidos pelo Leiloeiro para recebê-la. 

11.3. Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou 
ainda, no caso do leilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será 
devolvida ao arrematante pelo Leiloeiro, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie 
por parte da Agência Municipal de Trânsito e Transportes. 

 
11.4. Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior, o município de Gurupi 

efetuará o ressarcimento referente ao valor líquido apurado pelo Leiloeiro, creditando-o em 
sua conta corrente. 

 
11.5. O Leiloeiro renuncia expressamente, a  Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ 

Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, o pagamento da comissão 
prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1933, bem como todas 
as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, etc. recebendo somente a comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante. 

 
11.6. O Leiloeiro será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à 

Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais 
despesas que se façam necessárias à execução dos serviços contratados. 

 
12. DA REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO E DESCREDENCIAMENTO DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO 
12.1. O presente Chamamento Público poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de 

interesse da Agência Municipal de Trânsito e Transportes, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 

 
12.2. A Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento 

do Trânsito e Transporte poderá, a qualquer tempo, promover o descredenciamento por 
razões devidamente fundamentadas em fatos supervenientes, ou conhecidas após o 
credenciamento, que importem comprometimento da sua capacidade física, técnica, fiscal ou 
da postura profissional ou empresarial, ou ainda que fira o padrão ético ou operacional do 
trabalho, sem que caiba ao mesmo qualquer direito a indenização, compensação ou reembolso 
seja a que título for. 

 
12.3. Fica assegurado ao credenciado o direito ao contraditório, sendo avaliadas suas razões 

pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte, que opinará no prazo de 05 (cinco) dias úteis para tomada de decisão. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 
13.1. Da Contratante:  

a) Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro Oficial e seus prepostos, quando devidamente 
identificados, aos locais onde estão dispostos os bens a serem leiloados; 

b) Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes a regular execução do evento; 
c) Fornecer ao Leiloeiro Oficial os documentos e informações necessários à adequada 

instrução da sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências; 
d) Supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços; 
e) Notificar, formal e tempestivamente ao Leiloeiro Oficial, por escrito, fixando-lhe prazo para 

corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do serviço prestado, bem 
como sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

f) Aplicar as sanções administrativas pertinentes, previstas no Instrumento contratual a ser 
firmado; 

g) Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão; 
h) Disponibilizar, caso o bem a ser leiloado seja veículo automotor, a respectiva 

documentação. 
 

13.2. Da Contratada:  
a) Realizar o leilão, no dia, hora e local previamente designado pela Agência Municipal de 

Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, 
dentro das normas do Edital do Leilão; 

b) Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Municipal de Trânsito e 
Transportes, de acordo com o especificado no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer 
cláusulas ou condições pré-estabelecidas; 

c) Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a 
Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por empregados, 
prepostos terceirizados ou mandatários; 

d) A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o 
credenciado adotar medidas preventivas, com fiel observância das exigências das 
autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

e) Identificar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilão; 
f) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua 
responsabilidade, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser 
confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviço; 

g) Não se pronunciar em nome do município de Gurupi a órgãos de imprensa, sobre quaisquer 
assuntos relativos às atividades do mesmo, bem como sobre os procedimentos e/ou 
expedientes confiados; 

h) Não utilizar o nome do município de Gurupi ou sua qualidade de credenciado deste, em 
quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de visita, 
anúncios diversos, impressos, etc., com exceção da divulgação do evento específico; 

i) Dar ciência a Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias, bem como prestar os esclarecimentos que forem 
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solicitados pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, cujas reclamações obriga-se à atender 
prontamente; 

j) Manter todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato convocatório, 
conforme o art. 55, XIII, da Lei nº 8666/93; 

k) Responder/Ressarcir integralmente por perdas e danos que vier causar à Agência Municipal 
de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações legais a que estiver sujeita, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Agência Municipal 
de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte. 

l)  Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a 
Agência Municipal de Trânsito e Transportes, em até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou 
dano de bem sob responsabilidade do Leiloeiro; 

m) O leiloeiro se obriga a, em até 05 (cinco) dias úteis contados da realização do leilão, efetuar o 
envio do dossiê de arrematação do bem móvel ou de leilão deserto à Agência Municipal de 
Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte; 

n) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à 
realização do Leilão, dentre eles: divulgação, por no mínimo 15 (quinze) dias antes da 
realização do leilão; locação de instalações/equipamentos; contratação de mão-de- obra; 
segurança para o evento, bens, valores recebidos e seguros e outras formas de divulgação 
do leilão. Excetuam-se deste rol as despesas de responsabilidade do município de Gurupi, 
especialmente as previstas no art. 42, §2º do Decreto 21.981/32; 

o) Eximir a Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Trânsito e Transporte da comissão prevista no art. 24 do Decreto nº 
21.981/32, conforme exposto no §2º do art. 42 do referido Decreto e estar ciente que a 
comissão pelos serviços prestados deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, na 
proporção 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, não sendo devido ao município de 
Gurupi qualquer pagamento pelos serviços realizados; 

p) Responder perante o município de Gurupi por qualquer tipo de autuação ou ação que 
venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de 
trabalho de seus prepostos, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, 
eximindo ao município de Gurupi de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

q) Fornecer a Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, relatório final da realização do leilão que deverá 
conter, no mínimo, descrição do bem, valor de avaliação, valor de arremate, CPF/CNPJ do 
arrematante, nome do arrematante, quantidade de lotes arrematados, quantidade de não 
arrematados, quantidade e valor de lotes em condicional, se houver; 

r) Reproduzir e distribuir lista de ofertas entre os principais compradores e demais 
interessados, inclusive no dia do leilão, através de telefone, internet, mala direta, bem como 
afixação da lista de ofertas em lugares públicos da Região do Município de Gurupi e, ainda, 
publicar o resumo do Edital e o aviso do leilão em jornal de grande circulação, no mínimo 3 
(três) vezes; 

s) Preparar o local para o leilão público, dotando-o de todos os equipamentos necessários para 
a realização do evento, bem como, disponibilizar pessoal para atendimento aos 
compradores, sem qualquer ônus para a Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ 
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte; 

t) Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem 
leiloados; 

u) Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo 
deverá transferir a titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) 
dias da data informada no documento de transferência, cumprindo se necessário, as 
exigências legais do DETRAN; 

v) Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na 
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divulgação (propaganda), como, principalmente, na tarefa de identificar possíveis 
interessados, independentemente do valor e da liquidez dos mesmos; 

w) Providenciar a descaracterização dos veículos arrematados. 
 
13.3. É vedado ao (a) Contratado (a): 
 a) Paralisar a execução do objeto do Credenciamento, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-

estabelecido. 
 
14. DAS SANÇÕES 
14.1. Por infração a normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei nº 
8.666/93, e demais normas aplicáveis, será cancelado o credenciamento do leiloeiro nos 
seguintes casos: 
a) Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão; 
b) Rescisão contratual a que tenha dado causa; 
c) Omissão de informações, ou a prestação de informações inverídicas; 
d) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
e) Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, no Decreto nº 

21.981/32, e na legislação que disciplina a matéria. 
 
14.2. A recusa do Leiloeiro Oficial credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento, 
dentro do prazo estabelecido neste Edital, bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou 
parcial, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência, que será aplicada sempre por escrito. A sanção de Advertência consiste na 

comunicação formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o descumprimento de obrigação 
legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser 
aplicada. 

 
b) Multa, moratória ou indenizatória, nos seguintes percentuais: 
 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, sobre o valor total da 

avaliação dos bens a serem leiloados; 
 
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Agência Municipal de Trânsito 

e Transporte/Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, destinados 
a leilão, no caso de: 

I) Recusa injustificada em executar o objeto; 

II) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

III) Desatender às determinações da fiscalização. 

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e 
destinados a leilão, no caso de: 

I) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30(trinta) dias na execução dos serviços 
contratados; 

II) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, 
dolo ou má-fé venha causar dano ao município de Gurupi ou a terceiros, independente da 
obrigação do Leiloeiro em reparar os danos causados; 

III) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços contratados no prazo fixado; 
IV) Executar os serviços em desacordo com as normas previstas no edital e seus anexos; 
V) Descumprir cláusulas contratuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas 
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outras sanções. 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos: 

c.1) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela 
Secretaria; 
c.2) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c.3) Cometer fraude fiscal; 
c.4) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c.5) Falhar ou fraudar na execução da Contrato; 
c.6) Fizer declaração falsa; 
c.7) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e 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 poderá ser 
concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 
14.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por 

cento) do valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão. 
 

14.4. Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, para efetuar o 
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 
encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrito na dívida ativa do Município, 
podendo, ainda, a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

 
14.5. As multas previstas no item 14.2., alínea “b”, não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado 
e contratado da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 
venha causar à Administração. 

 
14.6. As sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, 
de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa ao Leiloeiro, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, onde deverá ser observada a regra de contagem 
de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93. 

 
14.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 
de força maior ou caso fortuito. 
 
14.8. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em 
parte, a Administração comunicará à Junta Comercial do Estado do Tocantins, para as 
medidas de sua competência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital, no 
contrato, e das demais cominações legais. 
 
14.9. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade competente após a devida 
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá 
ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas 
estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário 
Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta 
considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, 
o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  
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14.9.1. A sanção do item 14.2, alínea “d”, é da competência exclusiva de autoridade superior da 

Administração Municipal, facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) 
anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a 
aplicou. 

 
14.9.2. As demais sanções são da competência do Presidente responsável pela pasta. 
 
14.10. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito 

constitucional à ampla defesa e ao contraditório.   
 

 
                   Raquel Albuquerque dos Santos 
       Coord. de Contratos e Termos de Referência 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
                          SECAD Fone (63) 3301-4309 

 
 
Aprovo o presente Termo de Referência, 
 
 

LEON DENYS DE BARCELLOS  

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE 

DECRETO N° 1.487/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Luciana de Oliveira Rocha 
Responsável Técnica pelas especificações do Objeto 

Agência Municipal de Trânsito e Transportes 
Fone: (63) 3315-0079/3315-0076 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 
 

ANEXO II 
REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

 

 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL. 
 
 
 

_____________________________ o(a), Leiloeiro Oficial, portador da matricula na JUCETINS nº 
_________________________________, Documento de Identidade nº ______________ SSP-______ e do 
CPF nº _____________________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), vem perante esta comissão manifestar seu interesse em 
participar do Credenciamento de Leiloeiro Público Oficial, para alienação dos veículos do Pátio da 
Agência Municipal de Trânsito e Transportes de Gurupi. 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2020. 

 

 
 
 
 
 

NOME DO LEILOEIRO 
CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 

 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO 

OFICIAL. 
 
 

_________________________, o(a), Leiloeiro Oficial, portador da matricula na 

JUCETINS nº _________________________________, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação 

no Chamamento Público Nº 001/2020, sob as penalidades da lei, que os diretores, 

responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, 

deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima 

identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU 

FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de 

Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 

13.707/18. 

 

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não 

mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA 

FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso 

X, da Lei Estadual nº 1.818/2007. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2020. 

 
___________________________________ 

Assinatura 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. 

XXXIII DA CF. 
 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL. 
 
 

 
 ___________________________________,Leiloeiro Oficial, portador da 

matrícula na JUCETINS nº_____________, do Documento de Identidade Registro Geral 
nº _________________SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e 
domiciliado à __________________, Cidade-UF.  DECLARA, para fins de participação 
no processo de Chamamento Público nº 001/2020, sob as penas da Lei, conforme o 
disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 
9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho 
ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme determina a Constituição Federal. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2020. 

 
 
  

NOME DO LEILOEIRO 
CPF 

 
 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 

 
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
SITUAÇÃO REGULAR PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL. 
 
 
 
 

 ___________________________________,Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na 
JUCETINS nº_____________, do Documento de Identidade Registro Geral nº _________SSP_____ e do 
CPF nº_______________________, residente e domiciliado à __________________, Cidade-UF.  
DECLARA, para fins de participação no processo de Chamamento Público nº 001/2020, sob as penas da 
Lei, que não encontra-se destituído, suspenso, ou impedido de exercer a função de Leiloeiro Oficial, nos 
termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal nº 21.981, de 19/10/1932 e dos artigos 12 a 13 da Instrução 
Normativa nº 113, de 28/04/2010 expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2020. 

 
 
  

NOME DO LEILOEIRO 
CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 

 
ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PARENTESCO  
 

 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.00776 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL. 
 
 
 

 ___________________________________,Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na 
JUCETINS nº_____________, do Documento de Identidade Registro Geral nº _________SSP_____ e do 
CPF nº_______________________, residente e domiciliado à __________________, Cidade-UF.  
DECLARA, para fins de participação no Processo de Chamamento Público nº 001/2020, sob as penas da 
Lei, que não possui Relação de matrimônio, união estável ou de parentesco consanguíneo (em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau) ou por afinidade (em linha reta até terceiro grau, ou em linha colateral 
até o segundo grau), da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 
cargos de Direção, Chefia, ou Assessoramento nos termos da súmula vinculante número 13, do Supremo 
Tribunal Federal, que veda a prática do nepotismo na Administração Pública Direta e Indireta em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

 
 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2020. 

 
 
 
  

NOME DO LEILOEIRO 
CPF 

 
 

 
 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 

ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XXX/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
 

  
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GURUPI COM INTERVENIÊNCIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E O LEILOEIRO PÚBLICO 
OFICIAL, PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM 
DOMÍNIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES/ FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE/ FUNDO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE, inscrita no CNPJ nº 

35.645.468/0001-18, com sede na Rua 07, Quadra 08, Lote 01 a 19, Trevo Oeste, Gurupi - TO, 

CEP 77.433.050, neste ato representado por seu Presidente nomeado pelo Decreto Municipal 

nº 1.487/2019, de 08 de novembro de 2019, Sr. LEON DENYS DE BARCELLOS, brasileiro, 

casado, bacharel em comunicação social, portador do CPF nº 879.502.351-87 e RG nº 244088 SSP-

TO, residente e domiciliado à Rua F, N. 0, Quadra 14, Lote 09, Esq. com a Rua 03, Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-040, Gurupi/TO. Telefone: (63) 3315-0079. 

 

CONTRATADO: _____________________________ o(a), nacionalidade, estado civil, Leiloeiro Oficial, portador 
da matricula na JUCETINS nº _________________________________, Documento de 
Identidade nº ______________ SSP-______ e do CPF nº _____________________, residente e 
domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone (xx) 
_______________, e-mail: _______________________. 

 
 Resolvem celebrar o presente contrato que se regerá pelas cláusulas e condições 
que seguem: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. O presente Contrato fundamenta-se na Constituição Federal de 1988; Lei Federal nº 8.666/93; Lei nº 2.980, de 

08 de julho de 2015, Lei nº 8.934/94; Decretos Federais nº 21.981/32 e 1.800/96; Instrução Normativa nº 113 
de 28 de abril de 2010, Instrução Normativa DREI nº17, de 5 de dezembro de 2013, alterada pela Instrução 
Normativa DREI nº 44, de 07 de março de 2018, observadas as alterações posteriores e vincula-se ao Edital de 
Chamamento Público nº001/2020, ato de ratificação do Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ 
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, conforme Termo de Homologação de 

______/______/20XX, tudo constante no Processo Administrativo nº 2020.000776, do qual passa a fazer parte 
integrante este Instrumento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste Instrumento a Contratação de Leiloeiro Público Oficial, conforme condições, 
quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital do Chamamento Público nº 001/2020. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA -  DOS SERVIÇOS 
3.1. Das Condições da Prestação do Serviço 
3.1.1. Contratação de leiloeiro público oficial para a prestação de serviços de alienação de bens móveis em 
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domínio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e 
Transporte, por meio de licitação na Modalidade Leilão Público, conforme dispõe artigo 22, § 5° da Lei n° 
8.666.93. 

 
3.1.2. O Leiloeiro Público Oficial atuará nas licitações promovidas pela Agência Municipal de Trânsito e 

Transportes do Município de Gurupi/TO, para venda de bens móveis inservíveis, de acordo com a Lei n° 
8.666/93 e com o Decreto n° 21.981/32 e modificações posteriores, no período de vigência contratual. 

 
3.1.3. O Leiloeiro Oficial Público deverá responsabiliza-se desde o levantamento, preparação e separação em lotes, 

visitação pública, guarda dos bens a serem alienados, elaboração do edital, condução da sessão pública, coleta 
dos lances até a lavratura da Ata. 

 
 3.1.4.  Para a venda de bens móveis inservíveis o Leiloeiro deverá realizar a distribuição rigorosa de escala de 

antiguidade e iniciar o procedimento pela venda dos bens mais antigos, conforme disposição do artigo 42 do 
Decreto Federal n° 21.981/32. 

 
3.1.5. A divulgação dar-se-á mediante aviso de publicação no Diário oficial do Estado e em jornal de grande 

circulação local. A administração poderá utilizar-se, suplementarmente e a qualquer tempo, com vista a ampliar 
o universo dos credenciados, de convites aos interessados do ramo que gozem de boa reputação profissional. 

 
3.1.6. O leiloeiro poderá solicitar a sua dispensa de participação, desde que comprove caso fortuito ou de força 

maior que o impeça da realização do Leilão designado, hipótese em que será chamado o próximo usando o 

sorteio. A dispensa será deferida somente uma única vez. 
 
3.1.7. O(s) leilão(ões) será(ão) acompanhado(s) e fiscalizado(s) por Comissão Técnica designada pela Agência 

Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte.  
 
3.1.8. Quando da definição da alienação dos bens móveis pelo Município, deverá ser expedido, pela Comissão 

Técnica, laudo técnico que comprove a obsolescência ou exaustão, em razão do uso, do bem. Os respectivos 
lotes que comporão o leilão serão definidos pelo contratado/leiloeiro sob a coordenação do Contratante que 
poderá utilizar de suas experiências para sugerir a melhor estratégia de venda.  

 
3.1.9. A critério da Credenciante, as avaliações realizadas pelo leiloeiro poderão ser revistas a qualquer tempo.  
 

3.1.10. O Credenciado deverá manter equipe para anotação dos arrematantes e entrega dos bens, desde a data do 
Leilão até a entrega total dos bens arrematados; 

 
3.1.11. O leiloeiro se obriga a, em até 05 (cinco) dias úteis contados da realização do leilão, efetuar o envio do 

dossiê de arrematação do bem móvel de leilão deserto à Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo 
Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, contendo a seguinte documentação: 
a) Ata de leilão, após a realização do certame; 
b) Termo de Arrematação e Carta de Arrematação, quando for o caso; 
c) Recibo da Comissão paga ao arrematante, quando for o caso; 
d) Termo de Declaração de Leilão Deserto, quando for o caso. 

 
3.1.12. Concluído o Leilão, por ocasião da prestação de contas, o Leiloeiro juntamente com a Comissão de 

Avaliação de Bens Públicos que será composta por dois servidores sendo estes, Flávio Gomes de Castro e Rafael 
Leal Bedas, os quais faram avaliação e a averiguação do procedimento a ser adotado com relação aos bens não 
arrematados. 

 
3.2. Dos Procedimentos para o Leilão e de Autorização de Venda                         
3.2.1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram não sendo de responsabilidade do 

Leiloeiro ou da Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte, quaisquer consertos, reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou 
transporte do material arrematado. 

 
3.2.2. Os bens serão vendidos somente à vista nas condições fixadas no regulamento do Leilão, devendo ser 

observadas as condições para garantia e pagamento previstos no respectivo Termo de Referência e no Edital. 
 
3.2.3. Em todos os eventos, o Leiloeiro deverá dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a 
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venda, tanto na divulgação (propaganda), como, principalmente, na tarefa de identificar possíveis interessados, 
independentemente do valor e da liquidez dos mesmos. 

 
3.2.4. Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas no Termo de Referência e no contrato de 

prestação de serviços, Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte registrará em relatório as irregularidades porventura encontradas, encaminhando cópia 
ao Leiloeiro para imediata correção das falhas detectadas, sem prejuízo da ampliação das penalidades previstas 
no Edital e no próprio contrato firmado.  

 
3.2.5. Para a realização do leilão deverão ser observadas as condições e exigências previstas na legislação aplicável 

e na minuta do Contrato de prestação do serviço, especialmente as obrigações do Leiloeiro. 
 
3.3. Do Local da Prestação do Serviço                        

3.3.1. A prestação dos serviços referente ao presente credenciamento deverá ser realizada em local e hora 
designada pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte. 

 
CLÁUSULA QUARTA -  DO SINAL, DA CAUÇÃO, DA FORMA DE REPASSE DO VALOR ARREMATADO  

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES/ FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE E DA FORMA DE REPASSE DA 

REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO 

4.1. O Leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao pagamento do bem 
arrematado, conforme especificado abaixo: 

4.1.1. No ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques em garantia de caução ao Leiloeiro, 
sendo: 
a) Um cheque, correspondendo a 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor, a título de sinal; 

b)  O outro cheque, correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, a título de comissão 
ao Leiloeiro Oficial. 

 
4.1.2. Em até 24 horas após a realização do leilão, o arrematante deverá depositar em espécie ou transferência 
eletrônica (TED ou DOC), o valor integral do lance, mais o valor de 5% (cinco por cento) do lance em conta 
m a n t i d a  e  informada Leiloeiro a título de comissão, por meio de depósitos identificados. 

 
4.1.3. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados ao Leiloeiro, para que este, após confirmação 

dos pagamentos, proceda à devolução dos cheques oferecidos em caução. 

 
4.2. Se transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e os depósitos não forem efetivados pelo 
arrematante, este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso, os cheques oferecidos em 
caução terão a seguinte destinação: 

 
4.1.2. Cheque no valor de 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor: será recolhido ao município 
de Gurupi a título de multa; 

 
 4.1.3. Cheque no valor de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para pagamento 
da comissão do Leiloeiro. 

 
4.3. O Leiloeiro deverá prestar contas, até 05 (cinco) dias úteis depois da realização do leilão, mediante relatório 
analítico de prestação de contas, contendo necessariamente o valor dos bens arrematados e o valor 
correspondente ao percentual da comissão, cópias das notas de venda/arrematação, dos termos de renúncia à 
comissão de responsabilidade do Município e demais documentos previstos em lei. O repasse devido ao 
município de Gurupi deverá ser efetuado no prazo máximo de cinco dias corridos subsequentes ao da prestação 
de contas, em conta indicada pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Trânsito e Transporte.  

 
4.4. A Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e 
Transporte terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comprovar o depósito do valor total do lance repassado 
pelo Leiloeiro bem como liberar os documentos finais de transferência dos bens móveis arrematados. Neste 
caso, será de competência do Leiloeiro o repasse de tais documentos ao arrematante bem como a liberação 
dos bens móveis. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
5.2. O prazo de vigência do Contrato a ser firmado será de até 31 de dezembro de 2020, contados da data de sua 

assinatura, sendo prorrogável, conforme necessidade e interesse da Administração. 
 
5.2.1. A assinatura do contratado implica em plena aceitação dos termos e condições do Edital e seus 

anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

6.1. A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, bem como a fiscalização da execução do contrato 
a ser firmado serão realizados pela servidora, a Sra. Luciana de Oliveira Rocha, Cargo: Assessor Técnico 

Superior, Telefone: (63) 3315-0079/3315-0076, e-mail: amtt@gurupi.to.gov.br. 
 
6.2. Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo que não 

esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido, poderá ordenar a suspensão da execução, 
sem prejuízos das penalidades a que os prestadores de serviço estejam sujeitos. 

 
6.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Leiloeiro, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE REMUNERAÇÃO 

7.1. A título de remuneração, o leiloeiro contratado receberá 5% (cinco por cento) sobre o valor final de 
arrematação, a ser pago diretamente pelo arrematante no ato da sessão pública, conforme disposto no art. 24 do 
Decreto 21.982/32, sendo esta a única remuneração percebida pela execução do contrato. 

 
7.2. Não cabe a Prefeitura Municipal de Gurupi e/ou a Agência Municipal de Trânsito e Transportes/Fundo 

Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte/ qualquer responsabilidade pela cobrança da 
comissão do Leilão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro para recebê-la. 

7.3. Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou ainda, no caso do 
leilão público ser suspenso por determinação judicial, à comissão será devolvida ao arrematante pelo Leiloeiro, 
sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte da Agência Municipal de Trânsito e Transportes. 

 
7.4. Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior, o município de Gurupi efetuará o ressarcimento 

referente ao valor líquido apurado pelo Leiloeiro, creditando-o em sua conta corrente. 
 
7.5. O Leiloeiro renuncia expressamente, a  Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de 

Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, o pagamento da comissão prevista no artigo 24 do Decreto 
Federal nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1933, bem como todas as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, 
etc. recebendo somente a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante. 

 
7.6. O Leiloeiro será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, 

encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas que se façam necessárias à execução 
dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 
8.1. Da Contratante:  

a) Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro Oficial e seus prepostos, quando devidamente identificados, aos locais 
onde estão dispostos os bens a serem leiloados; 

b) Apresentar o Edital de Leilão, com as regras concernentes a regular execução do evento; 
c) Fornecer ao Leiloeiro Oficial os documentos e informações necessários à adequada instrução da sua 

atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências; 
d) Supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços; 
e) Notificar, formal e tempestivamente ao Leiloeiro Oficial, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos 

ou irregularidades encontradas na execução do serviço prestado, bem como sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

f) Aplicar as sanções administrativas pertinentes, previstas no Instrumento contratual a ser firmado; 
g) Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizadas no leilão; 
h) Disponibilizar, caso o bem a ser leiloado seja veículo automotor, a respectiva documentação. 

https://webmail-seguro.com.br/gurupi.to.gov.br/javascript:void(0)
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8.2. Da Contratada:  

a) Realizar o leilão, no dia, hora e local previamente designado pela Agência Municipal de Trânsito e 
Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, dentro das normas do Edital 
do Leilão; 

b) Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes, de 
acordo com o especificado no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições pré-estabelecidas; 

c) Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, indenizando a Agência 
Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, 
mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados aos bens, 
quer sejam eles praticados por empregados, prepostos terceirizados ou mandatários; 

d) A responsabilidade será extensiva aos danos e prejuízos causados a terceiros, devendo o credenciado adotar 
medidas preventivas, com fiel observância das exigências das autoridades competentes e das disposições 
legais vigentes; 

e) Identificar e selecionar os bens, organizando os lotes, contribuindo para facilitar o leilão; 
f) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 

documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade, de que venha a tomar 
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de 
serviço; 

g) Não se pronunciar em nome do município de Gurupi a órgãos de imprensa, sobre quaisquer assuntos 
relativos às atividades do mesmo, bem como sobre os procedimentos e/ou expedientes confiados; 

h) Não utilizar o nome do município de Gurupi ou sua qualidade de credenciado deste, em quaisquer atividades 
de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc., com 
exceção da divulgação do evento específico; 

i) Dar ciência a Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito e Transporte, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos 
serviços, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias, bem como prestar os 
esclarecimentos que forem solicitados pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal 
de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, cujas reclamações obriga-se à atender prontamente; 

j) Manter todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato convocatório, conforme o art. 55, XIII, 
da Lei nº 8666/93; 

k) Responder/Ressarcir integralmente por perdas e danos que vier causar à Agência Municipal de Trânsito e 
Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte ou a terceiros em razão de ação 
ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações legais a 
que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 
Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e 
Transporte. 

l)  Corrigir imediatamente qualquer falha verificada na execução dos serviços, ressarcindo a Agência Municipal 
de Trânsito e Transportes, em até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou dano de bem sob responsabilidade do 
Leiloeiro; 

m) O leiloeiro se obriga a, em até 05 (cinco) dias úteis contados da realização do leilão, efetuar o envio do dossiê 
de arrematação do bem móvel ou de leilão deserto à Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo 
Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte; 

n) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos procedimentos necessários à realização do Leilão, 

dentre eles: divulgação, por no mínimo 15 (quinze) dias antes da realização do leilão; locação de 

instalações/equipamentos; contratação de mão-de- obra; segurança para o evento, bens, valores recebidos e 

seguros e outras formas de divulgação do leilão. Excetuam-se deste rol as despesas de responsabilidade do 

município de Gurupi, especialmente as previstas no art. 42, §2º do Decreto 21.981/32; 

o) Eximir a Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e 

Transporte da comissão prevista no art. 24 do Decreto nº 21.981/32, conforme exposto no §2º do art. 42 do 

referido Decreto e estar ciente que a comissão pelos serviços prestados deverá ser paga pelo arrematante do 

bem no leilão, na proporção 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, não sendo devido ao município 

de Gurupi qualquer pagamento pelos serviços realizados; 

p) Responder perante o município de Gurupi por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em 

decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus prepostos, mesmo nos 

casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao município de Gurupi de qualquer 

solidariedade ou responsabilidade; 
q) Fornecer a Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito 

e Transporte, relatório final da realização do leilão que deverá conter, no mínimo, descrição do bem, valor de 
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avaliação, valor de arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, quantidade de lotes 
arrematados, quantidade de não arrematados, quantidade e valor de lotes em condicional, se houver; 

r) Reproduzir e distribuir lista de ofertas entre os principais compradores e demais interessados, inclusive no dia 
do leilão, através de telefone, internet, mala direta, bem como afixação da lista de ofertas em lugares públicos 
da Região do Município de Gurupi e, ainda, publicar o resumo do Edital e o aviso do leilão em jornal de 
grande circulação, no mínimo 3 (três) vezes; 

s) Preparar o local para o leilão público, dotando-o de todos os equipamentos necessários para a realização do 
evento, bem como, disponibilizar pessoal para atendimento aos compradores, sem qualquer ônus para a 
Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e 
Transporte; 

t) Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem leiloados; 
u) Orientar o arrematante, quando se tratar de venda de veículo automotor, que o mesmo deverá transferir a 

titularidade da documentação para o seu nome no prazo de até 30 (trinta) dias da data informada no 
documento de transferência, cumprindo se necessário, as exigências legais do DETRAN; 

v) Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para a venda, tanto na divulgação (propaganda), 
como, principalmente, na tarefa de identificar possíveis interessados, independentemente do valor e da 
liquidez dos mesmos; 

w) Providenciar a descaracterização dos veículos arrematados. 
 
8.3. É vedado ao (a) Contratado (a): 
 a) Paralisar a execução do objeto sem aviso prévio e dentro do prazo pré-estabelecido. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
9.1. Por infração a normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e demais 

normas aplicáveis, será cancelado o credenciamento do leiloeiro nos seguintes casos: 
a) Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão; 
b) Rescisão contratual a que tenha dado causa; 
c) Omissão de informações, ou a prestação de informações inverídicas; 
d) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
e) Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, no Decreto nº 21.981/32, e na 

legislação que disciplina a matéria. 
 
9.2. A recusa do Leiloeiro Oficial credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento, dentro do prazo 

estabelecido neste Edital, bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou parcial, caracterizarão o 
descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes sanções: 
 

a) Advertência, que será aplicada sempre por escrito. A sanção de Advertência consiste na comunicação formal 
ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em 
caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. 

b) Multa, moratória ou indenizatória, nos seguintes percentuais: 

 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, sobre o valor total da avaliação dos 

bens a serem leiloados; 
 

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes/ 
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transporte, destinados a leilão, no caso de: 

I) Recusa injustificada em executar o objeto; 

II) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

III) Desatender às determinações da fiscalização. 

 
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão, no 

caso de: 

I) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30(trinta) dias na execução dos serviços contratados; 
II) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé 

venha causar dano ao município de Gurupi ou a terceiros, independente da obrigação do Leiloeiro em 
reparar os danos causados; 

III) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços contratados no prazo fixado; 
IV) Executar os serviços em desacordo com as normas previstas no edital e seus anexos; 
V) Descumprir cláusulas contratuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras sanções. 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos: 

c.1) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Secretaria; 
c.2) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c.3) Cometer fraude fiscal; 
c.4) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c.5) Falhar ou fraudar na execução da Contrato; 
c.6) Fizer declaração falsa; 
c.7) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e 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 poderá ser concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de 
gravidade. 

 
9.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por cento) do valor dos 

bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão. 
 

9.4. Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á concedido o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 
sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja 
inscrito na dívida ativa do Município, podendo, ainda, a Administração proceder à cobrança judicial da 
multa. 

 
9.5.  As multas previstas no item 9.2., alínea “b”, não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e contratado da 

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

9.6. As sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa ao Leiloeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 
8.666/93. 

9.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou 
caso fortuito. 

 
9.8. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte, a 

Administração comunicará à Junta Comercial do Estado do Tocantins, para as medidas de sua 
competência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital, no contrato, e das demais 
cominações legais. 

 
9.9.  As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade competente após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio 
de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o 
licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. 
Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção 
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 
9.9.1. A sanção do item 9.2, alínea “d”, é da competência exclusiva de autoridade superior da Administração 

Municipal, facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente 
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 
9.9.2. As demais sanções são da competência do Presidente responsável pela pasta. 
 
9.10. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla 

defesa e ao contraditório. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO E DOS TRIBUTOS 

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93. 



Anexo 07 - Minuta do Contrato – Chamamento Público Nº 001/2020 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

      

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua 07, Quadra 08, Lote 01 a 19, Trevo Oeste, Gurupi/TO. Telefone: (63) 3315-0076/0079 

   8 

 
10.2. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, ou bilateralmente, mas sempre atendida 

a conveniência administrativa, que deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela 
autoridade competente. 

 
10.3. A critério da Contratante caberá à rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial, 

precedido de processo administrativo com ampla defesa, no caso de falência da Contratada ou ainda quando 
esta: 
I – Não cumprir quaisquer de suas obrigações contratuais; 
II – Transferir, a terceiros, ainda que em parte, as obrigações assumidas. 
 

10.4. É da inteira responsabilidade da Contratada os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas 
decorrentes deste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O presente Instrumento Contratual terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, e 
no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 

11.2. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas Leis nº 8.666/93 e nº 
8.934/94; Decretos Federais nº 21.981/32 e 1.800/96; Instrução Normativa nº 113 de 28 de abril de 2010 e pelo 
Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e Processo Administrativo nº 2020.000776. 

 
11.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
11.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma. 

 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 20XX. 

 
 

 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTES/FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 
LEON DENYS DE BARCELLOS  

CONTRATANTE 
 
 

NOME DO LEILOEIRO 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
 
1_____________________________________________________________CPF_______________________ 
 
2_____________________________________________________________CPF_______________________ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 
ANEXO VIII 

 
 MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL. 
 
 
 

 ______________________, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na JUCETINS 

nº_____________, do Documento de Identidade Registro Geral nº _____________SSP_____ e do CPF 

nº_______________________, residente e domiciliado à ___________________________, Cidade-UF. 

RENÚNCIA, expressamente, a Agência Municipal de Trânsito e Transportes, o pagamento da 

comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1933, bem como 

todas as despesas com anúncios, catálogos, mala direta, etc., recebendo somente a comissão de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da venda, diretamente do arrematante. 

 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2020. 

 
 
 
 
 

NOME DO LEILOEIRO 
CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 

 
ANEXO IX 

 COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.000776 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL. 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins que, adquirimos o Edital e seus Anexos referente ao 
Chamamento Público acima identificado, bem como, outras informações pertinentes contidas no 
Processo Administrativo nº 2020.000776. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 
 
 

______________________, ____ de _________  de  2020. 
 
     
 
 

__________________________________________________ 
(Nome e Assinatura do Leiloeiro) 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 
NOME DO LEILOEIRO: 
 

CPF:  

ENDEREÇO:  

  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 
 Solicitamos que o Leiloeiro entregue este formulário, devidamente preenchido na Sala da Comissão de 

Licitações ou que envie via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

 A não remessa deste protocolo exime a CPL da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações 
ocorridas acerca do Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 

 Recomendamos ainda, consultas à página eletrônica www.gurupi.to.gov.br na aba de licitações, para ciência de 
eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Processo Administrativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço Reservado para Carimbo do Leiloeiro 

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cplgurupi@hotmail.com

