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Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação 

de empresa(s) especializada(s) para prestação de Serviços de 

Preparação e Realização de Leilão Públicos, com suporte de 

leiloeiro devidamente credenciado e que reúna condições 

estruturais para recolhimento, remoção e guarda de veículos 

retidos no pátio do (DEMUTRAN) Departamento Municipal 

de Trânsito e Transporte de Anapu, bem como de veículos e 

bens recolhidos em depósito municipal a qualquer título, sob o 

REGIME DE MENOR PERCENTUAL COBRADO SOBRE 

OS RECURSOS RECEBIDOS NA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, conforme especificações e definições mínimas 

constantes no Termo de Referência, Anexo I. 
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O MUNICÍPIO DE ANAPU/PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, com sede à Avenida 

Getúlio Vargas, Nº 98, bairro Centro, CEP 68.365-000, nesta cidade de Anapu/PA, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 01.613.194/0001-63, neste ato representado por seu prefeito, Sr. Aelton Fonseca 

Silva, brasileiro, inscrito no CPF/MF n° 640.951.692-49 e portador da cédula de identidade nº 3713985 

SSP/PA, torna público que, por meio de seu Pregoeiro designado pelo Portaria nº 003/2022-

SEMAD/PMA, realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP, do tipo MENOR 

PERCENTUAL COBRADO, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário obediência ao 

disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988; Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 

de defesa do Consumidor); Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal nº 3.555/2000; Lei 

Complementar nº 147/2014; Lei 10.520/2002; Decreto Federal nº 6.204/2007, e demais legislação 

aplicável, Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 03 de 26/04/2018, Instrução Normativa nº 03, de 

09/11/2018, Acórdão TCU 1872/2018 e subsidiariamente, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, da legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

Data de Publicação:08/06/2022.  

 Local: Diário Oficial da União, Jornal da Amazônia e Quadro de Aviso da Unidade Gestora (Art. 4º, 

I - Lei nº 10.520/2002) 

 Data de Credenciamento: Às 09:00h do dia 22/06/2022. (Tolerância: 10 minutos) 

 Local: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Anapu/PA (Sede da PMA) 

 Data de abertura das propostas de preços e recebimento dos documentos de habilitação: Às 09:00h do 

dia 22/06/2022. 

     

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 

pública na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 

dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

1. DO OBJETO 

O presente Processo Licitatório tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de Serviços de Preparação e 

Realização de Leilão Públicos, com suporte de leiloeiro devidamente credenciado e que reúna 

condições estruturais para recolhimento, remoção e guarda de veículos retidos no pátio do 

(DEMUTRAN) Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Anapu, bem como de 

veículos e bens recolhidos em depósito municipal a qualquer título, sob o REGIME DE MENOR 

PERCENTUAL COBRADO SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS NA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, 

Anexo I. 

1.1. A licitação será realizada com participação aberta, para todos os itens constantes na tabela 

presente no termo de referência anexo I. 

1.2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

1.2.1. O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU. 

1.3. Será participante o seguinte órgão: 

1.3.1. Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Anapu.  
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2. DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, 

apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento. 

2.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante a 

apresentação dos documentos relacionados no item 4.3. 

2.3. São obrigatórios para o credenciamento, os documentos mencionados nos subitens conforme 

abaixo relacionados: 

2.3.1. Cartão do CNPJ comprovando a atividade pertinente e compatível com o objeto; 

2.3.2. Cópia autenticada do estatuto ou contrato social/ato constitutivo, quando o 

representante for sócio e o documento mencionar os poderes para representar a empresa no certame; 

2.3.3. Obs.: apresentar todas as alterações ou a última alteração consolidada devidamente 

registrada na Junta Comercial; 

2.3.4. Cópia autenticada do documento de identificação do representante legal e dos 

respectivos sócios; 

2.3.5. Procuração ou documento equivalente (Modelo de Credenciamento - ANEXO II - 

Modelo (A), devidamente reconhecida a firma do outorgante em Cartório, quando a pessoa a ser 

credenciada não for sócia da empresa, a procuração deverá expressar poderes para manifestar-se em 

qualquer fase do Pregão Presencial, dando plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e 

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 

interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este 

Pregão Presencial; 

2.3.6. A proponente deverá apresentar ao Pregoeiro, de forma avulsa, declaração (Anexo 

III) dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII, 

art. 4°, da Lei n°. 10.520 de 17/07/2002.  

2.3.7. Declaração de Pleno Reconhecimento e Atendimento aos Requisitos do Edital 

(Anexo VI) 

2.4. Não poderão participar deste Pregão aquelas empresas que estiverem sob falência, concurso 

de credores, dissolução, liquidação ou que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão 

público. 

2.5. As participantes deverão apresentar a documentação de habilitação e proposta, em 02 (dois) 

envelopes distintos, fechados e indevassáveis, contendo, em suas partes externas, além do nome da 

empresa participante, a seguinte subscrição: 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-01PMA 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA COMERCIAL  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: TELEFONE: E-MAIL: 
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2.6. Não haverá tolerância para atrasos, sendo vetada a entrada de licitantes e nenhum outro 

envelope será recebido, nem tampouco será permitida a sua troca, após o horário fixado para abertura 

dos envelopes. 

2.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante: 

2.8. O representante legal da licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos acima 

relacionado, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de 

declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 

representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa 

a este Pregão Presencial: 

2.9. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, impedido de se manifestar 

durante a sessão, também não poderá manifestar a intenção de recurso, e será mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

2.10. Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados, por qualquer 

processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a partir 

do original, caso seja autenticado pelo Pregoeiro deverá ser feito até o final do expediente do último 

dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos envelopes Documentação, não sendo aceito, em 

hipótese alguma, documentos em cópias simples. 

2.11. As microempresas e empresas de pequeno porte, para que pretendam usufruírem dos 

benefícios nos termos do que dispõem os Artigos. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, de 14 

de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014 de 07 de agosto de 2.014, deverão apresentar 

junto à documentação de credenciamento, fora de qualquer envelope os seguintes documentos: 

2.12. Declaração de ME ou EPP, sob as penas da Lei, que a empresa cumpre os requisitos 

estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, estando 

APTA a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nas referidas Leis, inexistindo impedimentos 

previstos no § 4º do art. 3º da mesma, conforme (Anexo IV) em papel timbrado da empresa licitante; 

2.13. Certidão simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento de ME ou 

EPP com a data de expedição no máximo até 60 (sessenta) dias da data de abertura deste certame. 

OBSERVAÇÕES: 

2.14. a) As empresas que deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 4.8, não 

ficará impedidas de se credenciarem, apenas deixarão de usufruir os benefícios de ME e EPP. 

2.15. b) Os documentos solicitados no credenciamento no item 4.3, incisos I, II e III, e que 

forem apresentados corretamente, ficam dispensados da apresentação dos mesmos na fase de 

habilitação; 

3. DA PROPOSTA COMERCIAL- ENVELOPE “01”: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-01 PMA 

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: TELEFONE: E-MAIL: 
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3.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada no local indicado neste Pregão, em envelope 

devidamente lacrado, no dia e hora determinados neste Pregão, datada e assinada por representante 

legal da Empresa. 

3.2. São requisitos essenciais da proposta: 

3.3. Ser preenchida por processo eletrônico ou datilografada em uma única via, isenta de emendas, 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam confundir a interpretação por parte da Comissão 

Permanente de Licitação e conter, obrigatoriamente, as seguintes informações e condições 

3.4. Fazer menção ao número deste Pregão Presencial e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 

Inscrição Estadual, número (s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço 

completo com CEP, e, de preferência, com a indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o 

número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

3.5. Conter o nome, estado civil, número do CPF e do documento de Identidade (RG, Cédulas de 

Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, 

valem como documento de identidade, Certificado de Reservista, Passaporte, Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 

9.503/97), endereço e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do Contrato; 

3.6. Indicar o prazo conforme previsto na Condição 5.2.1.4; 

3.7. No silêncio quanto aos referidos prazos, os especificados no edital serão considerados como 

aceitos pela proponente. 

3.8. Cotar os preços na forma solicitada no modelo de PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

de que trata o (Anexo V) e o global da proposta; 

3.9. Apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

3.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 

originais, ressalvada apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que 

serão avaliadas pela Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU. 

3.11. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos e o preço 

global da proposta, se faltar; 

3.12. A falta de data e (ou) rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta com poderes para esse fim; 

3.13. Proposta Comercial, conforme (Anexo V), deste edital, contendo a proposta percentual 

a ser ofertada, considerando todas as despesas tais como tributos, mão-de-obra, transporte e demais 

incidentes direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

3.14. O presente Pregão rege-se pelo tipo Menor Percentual Proposto pela prestação de 

serviços de preparação de leilão, a ser recebido quando da realização da hasta pública, descontando-se 

do valor a ser repassado à municipalidade. 

3.15. O percentual máximo a ser proposto pelos participantes será de até 15% (quinze por 

cento) sobre a renda do leilão, a título de despesas com preparação do leilão, compreendendo-se entre 

essas despesas preparatórias a remoção e a guarda dos veículos. 
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3.16. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 

sua apresentação. 

3.17. Prazo para início dos serviços: O prazo para início dos trabalhos é de 15 (quinze) dias 

úteis, contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 

3.18. Prazo da prestação do serviço: O prazo para a prestação de serviços é de 12 (doze) 

meses a contar do início dos serviços; 

3.19. Declaração de que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas 

necessárias para a perfeita execução do serviço objeto desta licitação, tais como transporte, tributos, 

mão-de-obra, fornecimento de todos os equipamentos e demais despesas inerentes. A Prefeitura de 

ANAPU não promoverá redução do valor contratado e nem acatará cobrança posterior de qualquer 

tributo ou assemelhado adicional, salvo se criado após a data de abertura desta licitação e que venha 

expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei; 

3.20. O percentual de COMISSÃO DE LEILOEIRO OFICIAL, a ser cobrado direta e 

exclusivamente dos arrematantes, que será obrigatoriamente de até 5% (cinco por cento) sobre o valor 

final de venda dos veículos 

3.21. Não serão aceitas propostas via fax e e-mail. 

3.22. O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, devendo 

fazê-la conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 

cotações emitidas errôneas ou incompletas deste pregão, sujeitando-se às penalidades legais. 

3.23. Obs. Os valores deverão ser apresentados em percentual, com apenas 02 (duas) casas 

decimais, conforme planilha de preço (Anexo III), contendo valor unitário e por extenso, sendo 

desconsideradas pela Comissão Permanente de Licitação, propostas que contenham centésimos. 

 

4. DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO. 

4.1. A execução do contrato ora previsto, em face de sua modalidade e forma de operação, dispensa 

previsão ou dotação orçamentária, sendo a empresa contratada e o leiloeiro oficial designado para os 

leilões remunerados das seguintes formas: 

4.2. Pelos serviços de remoção e guarda dos bens, bem como pela gestão completa (pessoal, 

segurança, operação e manutenção) dos seus pátios e sob sua gestão localizada no Estado do Pará a 

empresa contratada receberá o percentual proposto sobre os valores arrecadados com a venda em leilão 

dos bens, a ser recebido dos proprietários. 

4.3. A comissão de 5% (cinco) por cento devida ao leiloeiro oficial nos termos do art. 24 do Decreto 

21.981/32 será paga diretamente pelo arrematante e calculada sobre o valor final de arrematação do 

lote. 

4.4. Parágrafo Único. O contrato firmado será “ad exitum”, devendo a própria execução dos 

serviços gerar as receitas necessárias para o seu custo, não sendo devido ao Município de ANAPU, em 

nenhum momento, custos ou ônus decorrentes da presente contratação; 

5. DA VISITA TÉCNICA 
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5.1.  Os(as) licitantes deverão  realizar visita técnica em local indicado pela Comissão Permanente 

de Licitação, acompanhado de membro da Comissão permanente de licitação da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANAPU, que expedirá comprovante de visita, para que tomem conhecimento das 

reais condições e quantidade de veículos depositados, quantidades médias de remoções ou 

recolhimentos mensais, forma de funcionamento e outros dados indispensáveis à formulação de sua 

proposta, observando o pleno conhecimento por parte dos(as) licitantes do objeto licitado. 

5.2.  A visita prevista no subitem anterior deverá ser previamente agendada até 2 (dois) dias úteis 

antes da data fixada à realização do certame. 

5.3. O agendamento deverá ser feito com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 

ANAPU, com antecedência de 24:00 horas pelo e-mail: cplanapu@gmail.com. 

5.4. A visita deverá ser feita por um Responsável Técnico da LICITANTE, devidamente 

qualificado e credenciado. 

5.5. A visita técnica é obrigatória, e a não realização impossibilitará o interessado de licitar, posto 

que o comprovante de visita será entregue ao licitante no ato da visita. 

5.6. Comprovar, por meio de declaração da própria empresa e sujeita à diligência por parte da 

Comissão de Licitação, que conhece e atende plenamente às condições mínimas dispostas no item 8 

(estrutura mínima) do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), indicando, descrevendo e 

especificando os itens 8.2 e 8.3. 

5.7. Comprovar, por meio de declaração da própria empresa, que possui sistema informatizado e 

totalmente on-line e integrado para realização das vistorias, controle dos pátios (entrada e saída dos 

veículos, lançamento de laudos de vistorias e inventários eletrônicos, fotos da numeração do chassi, 

do motor, externa e interna do veículo), controle automático dos prazos de estadias e preparação 

processual dos veículos para leilão (emissão das notificações legais -20 dias, edital de notificação – 

30 dias e edital de leilão – 15 dias), emissão de boletos on-line de cobrança eletrônica compartilhada 

dos valores de serviços de guincho e diárias (com repasse dos percentuais devidos automaticamente 

para as contas do CONTRATANTE e CONTRATADA) e realização dos leilões nas modalidades 

presenciais e on-line (com transmissão ao vivo via web). 
   

6. DA HABILITAÇÃO  

6.1. A habilitação a presente licitação será feita mediante comprovação de Regularidade Fiscal, 

Jurídica e da Capacidade Técnica e Financeira da licitante, a ser comprovada através da apresentação, 

por pessoa autorizada, do ENVELOPE “2”- HABILITAÇÃO, contendo a seguinte documentação: 

6.2. Cédula de identidade do (s) representante (s) legal (is) da empresa; 

6.3. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

6.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

6.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

mailto:cplanapu@gmail.com
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6.7. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

6.8. Habilitação jurídica:  

6.8.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

6.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

6.8.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

6.8.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

6.8.5. Certidão Específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 

devidamente atualizada; 

6.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 1971; 

6.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

6.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

6.8.9. Documentos de identificação de todos os sócios proprietários (carteira de 

identidade, ou equivalente e CPF). 

6.8.10. Alvará de Localização. 

6.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

6.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas juntamente com 

QSA; 

6.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela  

Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,  inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  

Social,  nos  termos  da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

6.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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6.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

6.9.5. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º§ 

único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação 

ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à 

Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele 

órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos; 

6.9.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

6.9.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

6.9.8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou distrital do domicílio ou 

sede do licitante. 

6.9.9. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

6.9.10. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

6.9.11. Declaração de Comprovação de que a licitante realizou a visita técnica prevista 

no item 5 deste edital através da apresentação de comprovante de visita emitido pela comissão de 

Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU. 

6.9.12. Declaração do cumprimento do disposto no Art. 7º, Inc XXXIII, da CF. (anexo 

VII); 

6.9.13. Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com a 

administração (Anexo VIII). 

6.10. Da qualificação econômica financeira 

6.10.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

6.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

6.10.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa 

de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de 

setembro de 2007); 
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6.10.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

6.10.5.  comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = --------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG =---------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

6.10.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

6.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.11.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu objeto 

compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação, descrevendo 

claramente os quantitativos fornecidos, devendo ser feita em papel timbrado da Declarante, indicando 

o CNPJ/MF (Matriz ou Filial) da Licitante e identificação completa da empresa/órgão que o expede, e 

sempre que possível o valor do serviço prestado.  Também deverá constar que os serviços foram ou 

estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo nos registros até a data da expedição fatos que 

desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.  Deve ser datada e assinada 

(nome do representante da Empresa Emitente – cargo-telefone), conforme Art. 30, § 4º da Lei 

8.666/93. 

6.11.2. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

firmada por órgão do poder público ou por pessoa jurídica de direito privado, comprovando haver a 

licitante prestado satisfatoriamente serviços de remoção/transporte de veículos, serviços de 

organização, preparação, divulgação e realização de leilões públicos de veículos por leiloeiro oficial 

em moldes iguais ou similares e de natureza pertinente e compatível aos do objeto desta licitação. 

6.11.3. Será exigida a seguinte documentação complementar; 

6.11.4. Declaração que a empresa participante, irá cumprir com todas as 

condições e exigências, em especial relativas à estrutura mínima exigida, contidas no Termo de 

Referência;  

6.11.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 
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6.11.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal, a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro, para comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período;  

6.11.7. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 

a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

7. DA SESSÃO DO PREGÃO  

7.1. Na hora marcada para abertura dos editais, depois da fase de habilitação, iniciar-se-á a fase 

de disputa com a abertura das propostas de preços, que se dará na seguinte forma: 

7.2. Das propostas comerciais apresentadas: 

7.3. Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes com 

propostas de preços, verificando a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, desclassificando, preliminarmente, aquelas que estiverem em desacordo com o Edital ou 

excederem o limite percentual máximo definido no subitem do Edital; 

7.4. O julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Pregão, será realizado 

em função do tipo menor preço (percentual) proposto sobre os valores recebidos com a execução dos 

serviços a serem repassados pela empresa CONTRATADA, classificando-se em primeiro lugar a 

licitante cuja proposta resultar no MAIOR PERCENTUAL de REPASSE à CONTRATANTE, sendo 

a oferta um valor percentual sobre faturamento bruto da soma das taxas de reboque e diária no depósito, 

sem prejuízo da qualidade dos serviços, obedecidos aos preceitos legais e o interesse da Administração 

Pública; 

7.5. Verificada a compatibilidade com o exigido no Edital, serão classificadas as propostas de 

menor percentual global e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até no máximo 10% 

(dez por cento) da proposta de menor percentual, arredondando-se para cima em caso de fração; 

7.6. Quando não existirem no mínimo 03 (três) propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez 

por cento) da menor proposta de preços, serão classificadas as três melhores propostas, já incluída a 

do licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita; 

7.7. Havendo empate entre propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos dois 

subitens anteriores, serão todas classificadas, realizando-se sorteio para determinação da ordem de 

oferta dos lances; 

Dos lances verbais: 

7.8. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro as divulgará em voz alta, e convidará, 

individualmente, os representantes dos licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir 

da autora da proposta classificada de maior preço percentual, seguido dos demais, de forma sucessiva 

e em valores distintos e decrescentes; 

7.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando for feita a convocação pelo Pregoeiro, 

importará a exclusão do licitante da etapa de apresentação de lances verbais, com a manutenção do 
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último preço por ela apresentado para efeito de ordenação das propostas. Caso todos os licitantes se 

recusem a apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será mantida; 

7.10. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário; 

7.11. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase de formulação 

dos lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na Ata da Sessão; 

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor prevalecendo aquele que for recebido 

em primeiro lugar; 

7.13. Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão reordenadas e o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente; 

7.14. Para fins de julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que, atendendo 

todas as demais condições deste Edital, apresentar o Menor Preço Percentual pela prestação de 

serviços, desde que esteja de acordo com as especificações deste Pregão; 

7.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 

de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

7.16. Se a primeira colocada não for considerada habilitada, serão convocados os demais licitantes, 

na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação; 

7.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor; 

7.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 

do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

7.19. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos 

licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da 

análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos e que, ao final, será 

assinada pelo pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio, bem como pelos licitantes presentes. 

7.20. O julgamento com a classificação das propostas será conhecida através do Edital 

Classificatório. 

7.21. A Adjudicação do objeto da licitação a Empresa vencedora do certame e a respectiva 

homologação pelo Gestor Municipal. 

7.22. A abertura dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO serão realizadas 

sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ATA circunstanciada, assinada 

pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

7.23. Todos os documentos contidos nos envelopes PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO 

serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes e 

serão anexados ao Processo de Licitação, mesmo os daquelas empresas que não forem consideradas 

habilitadas e/ou classificadas. 
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7.24. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste PREGÃO, nem preço ou 

vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

7.25. Não serão aceitos envelopes apresentados após a data e hora fixados no preâmbulo deste 

edital. 

7.26. Não será permitido uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao mesmo tempo. 

7.27. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero. 

7.28. Serão desclassificadas: 

 I. As propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.  

 II – As propostas que não atendam às exigências desta licitação. 

7.29. Decairá do direito de impugnar os termos deste Pregão, aquele que, tendo-o aceito sem 

objeção, vier após o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou irregularidades, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso, nos termos do § 1º, do Artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.30. A inabilitação do licitante importa na preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

7.31. É facultada a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, porém é vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

7.32. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANAPU, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da intimação do ato ou 

da lavratura da ATA. O recurso deverá observar os seguintes requisitos: 

7.33. Ser preenchido por processo mecânico ou datilografado; 

7.34. Ser devidamente fundamentado; 

7.35. Ser assinado por representante legal do licitante; 

7.36. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido; 

7.37. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis; 

7.38. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, no caso da CPL não reconsiderar sua decisão, 

julgará os referidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de seu recebimento. 

No caso de interposição de recursos, a CPL observará o estatuído no § 3º, do artigo 109 da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

 

8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias 

úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 

de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 
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8.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

 

9. DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. A contratação se fará nos moldes da Minuta do Contrato constante do (Anexo X), deste Edital. 

9.2. O prazo contratual dos serviços que são de natureza continuada, poderá ser prorrogado, 

verificados os casos supervenientes enumerados no § 1º do artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93 e suas 

alterações, bem como na ocorrência de situação excepcional, devidamente justificada, prevista no § 

4º, do mencionado dispositivo e norma. 

9.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizado pelo 

(a) Sr(a). Gestor(a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU. 

9.4. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 e seus dispositivos, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

9.5. A adjudicatária fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que a contratante possa fazer no Termo de Contrato ou documento equivalente, até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações; 

9.6. Será de responsabilidade da licitante vencedora a execução da implantação de todos os 

equipamentos previstos no Termos de Referência, incluindo instalações, obras, aprovação junto aos 

órgãos Municipais, Concessionárias e obtenção de Alvará de Funcionamento; 

9.7. Todos os serviços deverão estar de acordo com as normas, regulamentos, especificações e 

demais orientações da licitante e demais órgãos competentes, gerais e particulares; 

9.8. A licitante vencedora será responsável pela organização do estacionamento e pela segurança 

do mesmo, bem como dos veículos no interior dos pátios de depósito dos veículos recolhidos; 

9.9. A licitante vencedora será responsável pelo controle de entrada e saída de veículos devendo 

seguir os procedimentos descritos no Termo de Referência (Anexo I); 

9.10. Caso haja quaisquer anormalidades observadas pela licitante vencedora que impossibilitem a 

execução dos serviços, a CONTRATANTE deverá ser comunicada, imediatamente, para que adote as 

providências necessárias; 

9.11. A LICITANTE VENCEDORA deverá garantir que os pátios de depósito dos veículos 

recolhidos estejam sempre em ótimas condições de limpeza e ordem; 

9.12. Sempre que convocada a LICITANTE VENCEDORA deverá enviar representante para 

atender solicitações, reclamações ou outras observações que porventura possam acontecer; 

9.13. A LICITANTE VENCEDORA deverá reparar quaisquer danos ou prejuízos causados a 

concessionários ou terceiros, seja em seus pátios ou nas remoções dos veículos sob sua guarda; 
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9.14. A fiscalização só emitirá o memorando de início após a LICITANTE VENCEDORA e a 

Prefeitura de ANAPU, comprovarem o atendimento a todos os aspectos descritos no presente Projeto 

Básico, tanto no tocante ao cumprimento do cronograma de adequação da área disponibilizada, quanto 

à aprovação pela fiscalização da Prefeitura de ANAPU, dos guinchos/plataformas apresentados e 

capacitação dos profissionais envolvidos neste Projeto Básico; 

9.15. Ausência de quaisquer dos equipamentos descritos no Termo de Referência, bem como a 

inadequação da capacitação técnica da equipe ao solicitado implicará na aplicação imediata de 

penalidades, conforme descrito no Edital de Licitação e Contrato ou Convênio; 

9.16. Na hipótese de encerramento do Contrato e ocorrendo a existência de passivo, correspondente 

a veículos em depósitos e a serviços executados e não recebidos, a LICITANTE VENCEDORA será 

ressarcida desse ônus, devendo adotar as seguintes medidas: 

9.17. Emissão de fatura referente aos serviços executados considerando-se reboque de veículos e 

guarda dos veículos removidos; 

9.18. Disponibilização dos veículos guardados para serem administrados, a partir da data do 

encerramento do contrato, por empresa indicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU /PA; 

9.19. Todos os serviços serão vistoriados pela parte técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANAPU, fiscais ou outros técnicos previamente autorizados, acompanhados por técnicos da 

LICITANTE VENCEDORA, que irão avaliar e atestar execução, aprovando ou determinando que o 

mesmo seja refeito, no prazo estipulado sem despesas para a LICITANTE VENCEDORA. Os itens 

que não forem contemplados por esse Projeto Básico serão regidos pelo código administrativo da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU; 

9.20. A LICITANTE VENCEDORA deverá atender prontamente e permitir livre acesso da 

fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU às dependências dos pátios de depósitos dos 

veículos recolhidos, oportunizando todas as informações solicitadas; 

9.21. A LICITANTE VENCEDORA deverá arquivar de forma organizada e referenciada, toda a 

documentação referente aos veículos removidos aos pátios de depósitos, repassando-os à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, a qualquer momento, quando solicitada e ao final do 

Contrato; 

9.22. A LICITANTE VENCEDORA deverá impedir que as pessoas não autorizadas pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU e pela própria LICITANTE VENCEDORA tenham acesso 

ao interior dos depósitos e ao sistema informatizado; 

9.23. A LICITANTE VENCEDORA ao vincular ou contratar profissionais para exercerem 

atividades junto aos pátios de depósitos, a guarda e remoção dos veículos deverá observar as previsões 

legais, sendo vedada a participação de servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, das 

autoridades policiais, de trânsito e seus agentes, salvo os aposentados e/ou reformados. 

9.24. Caso seja constatada a liberação de veículos sem o cumprimento de todos os procedimentos 

constantes deste Projeto Básico, a LICITANTE VENCEDORA será responsabilizada e deverá 

ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, das despesas previstas no Edital e no Contrato; 
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9.25. Será considerada falta, sujeitando a LICITANTE VENCEDORA, as penalidades previstas no 

Edital e no Contrato, o extravio ou perda dos documentos relativos aos veículos sob guarda da 

LICITANTE VENCEDORA; 

9.26. É vedada à LICITANTE VENCEDORA a divulgação sem autorização expressa da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, no todo ou em parte, de informações reservadas, em face 

dos serviços prestados. 

 

10. DO RECEBIMENTO 

10.1. O recebimento dos serviços, objeto desta licitação, far-se-á nos termos do artigo item 8 do 

Termo de Referência deste edital (Anexo I), observadas as seguintes condições: 

a) A Empresa vencedora comprometer-se-á a realizar todos os serviços descritos no Termo de 

Referência (Anexo I), integralmente, por sua conta e risco; 

b) Em prol da qualidade e continuidade do serviço, a empresa vencedora garantirá a qualidade 

dos mesmos por todo o período contratual, obrigando-se a promover ajustes ou adequações 

necessárias ao perfeito cumprimento do objeto; 

c) A fiscalização ao contrato exercida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU em 

nenhuma hipótese eliminará ou reduzirá as responsabilidades contratuais e legais da 

CONTRATADA, quanto a eventuais danos materiais e pessoais que, a qualquer título, venha 

a causar a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU ou a terceiros, quando da prestação dos 

serviços ora contratado, durante o prazo de vigência deste contrato, seja por si, seus 

representantes ou prepostos, ficando, desde já, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

isenta de toda e qualquer responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em 

decorrência, possam ocorrer. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

12. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Os critérios de prestação dos serviços e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Termo de Referência. 

 

13.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

13.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
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14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

14.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

14.1.2. apresentar documentação falsa; 

14.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

14.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.5. não mantiver a proposta; 

14.1.6. cometer fraude fiscal; 

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

14.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

14.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

14.3.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 

14.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação 

oficial; 

14.3.3. O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante 

vencedora à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total do 

contrato, recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

14.3.4.  O atraso injustificado na entrega dos materiais no qual se compromete a contratada 

sujeitará esta a pagamento de multa moratória equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 

o valor da obrigação, limitada a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da administração, poderá ser 

considerada inexecução total ou parcial do objeto, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste 

instrumento e na legislação vigente. 

14.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

14.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 

sua inscrição no SICAF e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 
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14.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

14.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste PREGÃO, mediante petição a ser enviada 

em FORMATO PDF e DOC,  EXCLUSIVAMENTE para o endereço eletrônico 

cplanapu@gmail.com. 

15.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 

dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

15.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

15.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço eletrônico indicado no Edital. 

15.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

15.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo endereço eletrônico 

indicado no Edital 

15.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 

nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário pelo Pregoeiro.   

16.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

16.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

16.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

mailto:cplanapu@gmail.com
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16.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

16.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

16.9. Em caso de divergência entre as especificações constantes no Termo de Referência e aquelas 

presentes no sistema de compras utilizado para a realização do pregão, prevalecerão as especificações 

constantes no termo de referência    

16.10. Cópia do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, no endereço eletrônico: 

http://www.gov.br/compras/pt-br/cplanapu@gmail.com 

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

Anexo   I - Termo de referência 

Anexo   II - Termo de Credenciamento  

Anexo   III - Declaração de Habilitação 

Anexo   IV - Declaração Micro e Pequena Empresa 

Anexo   V - Modelo da Proposta Comercial 

Anexo   VI - Declaração Independente da Proposta 

Anexo   VII- Declaração de Pleno Reconhecimento e Atendimento aos Requisitos do Edital 

Anexo   VIII - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

Anexo   IX - Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com administração. 

Anexo   X - Minuta da Ata do Registro de Preços 

Anexo   XI - Minuta do Contrato  

 

Anapu (PA), 02 de junho de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

Aelton Fonseca silva  

Prefeito municipal de Anapu  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.br/compras/pt-br/
mailto:cplanapu@gmail.com
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Serviços de Preparação e Realização de Leilões Públicos, com suporte de leiloeiro devidamente 

credenciado e que reúna condições estruturais para recolhimento, remoção e guarda de veículos retidos 

no pátio do (DEMUTRAN) Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Anapu, bem como de 

veículos e bens recolhidos em depósito municipal a qualquer título, tudo em conformidade com a lei 

9.503/97 que instituiu o código de transito brasileiro, com o decreto 21.981/32 e com resolução 

CONTRAN 623/2016 e disposições gerais deste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação dos serviços elencados no objeto deste termo se faz necessária em razão de o 

município não possuir servidor qualificado e credenciado para exercer a função de leiloeiro, nem 

estrutura física e pessoal disponível para a realização de leilão. Destarte, tal procedimento é justificável 

em face da urgência de se efetuar a alienação de veículos que se encontram há mais de 60 (sessenta) 

dias no Pátio do DEMUTRAN que são declarados como inservíveis e abarrotam as instalações físicas 

da municipalidade, e ainda tendo em vista a falta de espaço físico para armazenamento desses bens que 

a cada dia vão se deteriorando e onerando a administração pública. Por todo o exposto, deve a 

administração pública iniciar o procedimento de tal alienação que se dará mediante Leilão Público a ser 

conduzido por Leiloeiro Oficial, nos termos das recomendações dispostas no Decreto n.º 21.981/32, 

Instrução Normativa DREI Nº 17, de 5 de dezembro de 2013, assim como em outros conteúdos 

normativos aplicáveis à espécie. Também para os veículos e bens que estão sob a guarda da prefeitura 

de Cametá, secretarias e autarquias para as quais não são viáveis sua utilização.   

 

3. DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1. A contratação ora proposta assenta-se nas normas ínsitas na Lei nº 8.666/93, na lei 10.520/2002 

e Decreto 21.981/32. 

 

4. DOS PRAZOS 

4.1. Da vigência do Contrato: O contrato de prestação de serviços, em face da complexidade e dos 

investimentos que deverão ser feitos pela CONTRATADA, será contado a partir da data de expedição 

da Ordem de Serviço até a 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado em conformidade com o previsto 

na legislação vigente; 

4.2. Assinado o contrato, o licitante vencedor terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para iniciar 

a operação do contrato, com a remoção de todos os veículos recolhidos e depositados no pátio de 

retenção do DEMUTRAN ou em pátios e depósitos municipais, recolhendo-os em espaço próprio, com 

acompanhamento da Comissão de Leilão; 

4.3. O início do contrato pressupõe a existência dos pátios com toda sua infraestrutura, assim 

entendido, instalações, câmeras de segurança, sistema de logística e transporte. 

 

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Todos os veículos somente serão aceitos nos depósitos da CONTRATADA devidamente 

acompanhados do termo de recolhimento veicular (TRAV) expedido pela autoridade competente e 

mediante a realização de inventário e vistoria detalhados contemplando: O estado do veículo, todos os 

seus itens de série, opcionais e fotografias das partes externas, internas, da numeração de chassi e motor; 

5.1.1. A vistoria, o inventário e o termo de recolhimento veicular deverão ser lançados no sistema da 

CONTRATADA em até 24 horas da entrada em seu pátio e disponibilizada “on-line” para acesso e 

verificação; 

5.1.2. Caso haja a regularização de veículo por parte de seu proprietário, a devolução ao mesmo 

somente se dará através de autorização expressa do DEMUTRAN/PMA e mediante o pagamento dos 
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serviços da CONTRATADA, nos valores e termos previstos. 

5.1.3. Não será permitida a liberação de nenhum veículo em posse da CONTRATADA, sem que o 

mesmo esteja devidamente liberado pelo DEMUTRAN/PMA; 

5.2. A CONTRATADA, deverá dispor de sistema informatizado, com operação totalmente on-line 

via WEB, que possibilite, além do controle dos estoques e do acesso aos usuários às informações em 

tempo real sobre os veículos sob sua guarda, a emissão eletrônica de boletos para pagamento on-line 

dos valores de serviços de leilão, sendo repassados os percentuais devidos a Prefeitura Municipal de 

ANAPU-PA, automaticamente; 

5.3. Compete à contratada todos os serviços de remoção dos veículos para seus locais de 

armazenagem (pátios e leilões), a guarda e preparação para alienação por leilão público, e todos os 

serviços relativos e necessários à preparação, divulgação e realização de leilão público por leiloeiro 

oficial, bem como outros que se façam necessários, os quais poderão ser realizados e terceirizados pela 

empresa contratada, mediante autorização prévia e expressa da CONTRATANTE, por intermédio da 

Comissão de Leilão de Anapu, a qual autorizará o pagamento e reembolso através de desconto na 

prestação de contas do leilão respectivo; 

5.4. Os leilões que serão organizados pela CONTRATADA deverão ser realizados por leiloeiro 

oficial do Estado do PARÁ, regularmente matriculado na JUCEPA e com experiência comprovada na 

alienação de veículos automotores, em conformidade com as normas previstas no Decreto 21.981/32. 

5.5. Os veículos objeto do leilão serão catalogados em lotes contendo quantidades e características 

diferentes, sendo responsabilidade da Contratada com apoio da Comissão de Leilão a combinação 

desses. 

 

6. ESTRUTURAS MÍNIMAS EXIGIDAS 

6.1. A empresa deverá possuir experiência no recolhimento e na guarda de veículos automotores, 

bem como na preparação, organização e divulgação de leilões públicos, o que deverá ser comprovado 

com o contrato social da mesma e com a apresentação de atestados de capacidade técnica, certificando 

que a licitante prestou e/ou presta serviços nos moldes e quantidades semelhantes aos previstos neste 

termo de referência (estimativas em anexo); 

6.2. A Licitante deverá possuir, ou disponibilizar no prazo máximo entre a assinatura do contrato e 

início dos serviços, previstos neste termo, pelo menos 01 (uma) área fixa para a guarda e alienação dos 

veículos, sendo que esta deverá estar localizada na sede do Município de Anapu-PA; 

6.2.1.  O PÁTIO deverá ter área com capacidade de armazenamento dos veículos que serão alienados 

e disponibilizar toda segurança necessária a guarda dos bens. 

6.3. A CONTRATADA deverá possuir, obrigatoriamente, em seu pátio disponibilizado para a 

contratante, também: 

a) Escritório com toda a estrutura para atendimento aos arrematantes e proprietários e possuir os 

equipamentos necessários para realização de vistoria e inventário eletrônicos, observadas as exigências 

e as normas emanadas da Prefeitura Municipal de Anapu; 

b) Guinchos/ plataformas próprios ou terceirizados (de contratação exclusiva para a Prefeitura) para 

recolhimentos dos veículos, em toda área de jurisdição da Prefeitura Municipal de Anapu, assim 

divididos e identificados: 

I – REBOQUE LEVE, próprio ou terceirizado: Máximo de 10 (dez) anos incompletos de fabricação, 

capacidade para remover simultaneamente dois veículos, montado sobre chassis de 6/9 PBT, potência 

mínima do motor de 90 cv, capacidade mínima na plataforma de 1,6t e capacidade de arraste de 6 t, 

operando manualmente através de alavancas ou de dispositivo eletrônico na parte traseira, movido a 

diesel, gasolina ou gás natural, com sinalização visual giratória do tipo “giroflex”, com aparelho de 

telefonia móvel que permita a comunicação em tempo integral; 

II – REBOQUE PESADO, próprio ou terceirizado: Máximo de 10(dez) anos incompletos de fabricação, 

montado sobre chassis de 12/16 PTB, potência mínima do motor de 180 cv, capacidade mínima de 

elevação de 8 t e de arraste de 30 t, operando manualmente através de alavancas ou de dispositivo 



                   

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

CNPJ: 01.613.194/0001-63                       

 

Pág.22 de 44 
Av. Getúlio Vargas, 98 Centro Anapu/PA – CEP 68.365-000 

eletrônico na parte traseira, movido a diesel, gasolina ou gás natural, com sinalização visual giratória do 

tipo “giroflex”, aparelho de telefonia móvel que permita a comunicação em tempo integral; 

Parágrafo único – Os veículos serão distribuídos de acordo com as necessidades operacionais e ajustados 

conjuntamente entre a CONTRATADA e o Prefeitura Municipal de Anapu; 

c) Sítio na internet para divulgação dos leilões, com área para acesso exclusivo pelas pessoas 

credenciadas do CONTRATANTE ao sistema de visualização do estoque de veículos, dos laudos de 

inventários, de vistoria, das fotos da numeração de chassi, motor, externa e interna dos veículos 

depositados nos pátios da empresa CONTRATADA. 

 

7. ELEMENTOS INDICATIVOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS UNIFORMES DE 

OPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

7.1. Caberá à CONTRATADA providenciar, sob sua inteira responsabilidade e custos, os uniformes 

obrigatórios para suas equipes de trabalho, que prestarão serviços durante a execução do contrato; 

7.2. O fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI necessários, também, 

serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

8. REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA E DO LEILOEIRO 

8.1. A remuneração do leiloeiro, de caráter obrigatória, se dará na forma prevista no parágrafo único 

do art. 24 do Decreto nº 21.981/32, ou seja, em percentual de até 5% (cinco) por cento incidentes sobre 

o valor de cada bem arrematado, e será efetuada diretamente pelo arrematante de cada bem, sem 

qualquer interferência ou ônus para a Prefeitura Municipal de Anapu; 

8.2. A soma dos percentuais abordados nos subitens acima estabelece o valor a ser remunerado ao 

leiloeiro contratado; 

8.3. Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de encerramento do Leilão, 

para apresentar à Prefeitura Municipal de Anapu, o relatório de prestação de contas, contendo 

demonstrativo financeiro, comprovantes de despesas realizadas em consonância com as obrigações 

estabelecidas neste Termo de Referência, os comprovantes de arrematação com as Notas Fiscais 

correspondentes, o recolhimento do valor total das importâncias recebidas descontados as despesas 

necessárias para realização do leilão. No relatório final de cada leilão deverá constar ainda, no mínimo, 

descrição do bem, valor de arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, quantidade de 

lotes arrematados, quantidade de lotes não arrematados; 

Parágrafo Único. O contrato firmado será “ad exitum” e os valores e estimativas constantes neste Termo 

de Referência são meramente ilustrativos e decorrentes de estudo técnicos desenvolvidos pelo 

DEMUTRAN, não gerando vínculo ou obrigação com a empresa contratante; 

a) A título de TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, prevista no art. 12, II, alínea “b” da Instrução 

Normativa nº 113/2010 - DNRC, pelos serviços de levantamento processual, preparação dos veículos 

para leilão, remoção, guarda, avaliação dos lotes, loteamento, levantamento fotográfico, 

disponibilização de sistema on-line, divulgação, promoção e organização do leilão, até a entrega aos 

arrematantes, será cobrado, o percentual máximo de até 60% (sessenta) por cento sobre o valor final de 

arrematação dos lotes; 

b) A título de COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL, prevista no parágrafo único do art. 24 do 

Decreto 21.981, será cobrado, diretamente dos arrematantes, o percentual de até 5% sobre o valor final 

de arrematação dos lotes. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Quaisquer outros serviços que se façam necessários ao cumprimento do objeto do contrato e que 

não constem incluídos nos serviços descritos acima, tais como abertura de veículos, confecção de 

chaves, contratação de mecânicos ou recorte de chassi e/ou perícias técnicas especiais, etc., poderão ser 

realizados/contratados pela CONTRATADA mediante autorização prévia e expressa da 

CONTRATANTE, por intermédio da comissão de leilão, que também autorizará o pagamento e 

reembolso através de desconto na prestação de contas do leilão respectivo. 
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9.2. Todos os procedimentos interlocutórios relacionados à execução do leilão, sempre será 

submetidos à apreciação da respectiva Comissão do leilão, que se manifestará quanto a sua aprovação 

ou não. 

 

10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1. Com essa contratação, e nestes moldes, busca-se, enfim, atingir o cumprimento da legislação 

pertinente à matéria, com o devido respeito aos princípios da legalidade, eficiência e celeridade da 

Administração Pública, vez que os veículos serão guardados com zelo e manutenção de seu estado 

quando do seu recolhimento, através da possibilidade de tornar mais célere e ágil o procedimento de 

leilão; 

10.2. Noutro lado, permitir-se-á a Prefeitura Municipal de Anapu, o melhor aproveitamento e 

encerramento dos atuais locais de guarda de veículos mantidos a custos elevados, decorrendo em 

economia para os cofres públicos e destinação adequada dos recursos; 

10.3. Em assim procedendo, a Prefeitura Municipal de Anapu, transferirá à CONTRATADA a 

responsabilidade pela guarda e conservação dos veículos, sendo que não mais os manterá em seus 

parques de retenção. Quanto os veículos excluídos de leilões por possuírem em seus prontuários no 

SISTRÂNSITO OCORRÊNCIA de ROUBO E FURTO e pendências JUDICIAIS e 

ADMINISTRATIVAS insanáveis, aos quais não podem ser dados outro destino, senão o empilhamento 

e guarda “ad eternum”, já que a burocracia administrativa, a vontade política e a omissão da legislação 

pertinente ao caso, não fornecem meios de solucionar o imbróglio, permanecerão sob a guarda da 

Prefeitura Municipal; 

10.4. Por derradeiro, infere-se que não é obrigação dos órgãos de trânsito a guarda e manutenção de 

veículos recolhidos por cometimento de infrações de trânsito e ABANDONADOS pelos seus 

proprietários e agentes financeiros, como se DEPÓSITO PÚBLICO fossem, já que muitos nem mesmo 

a leilão podem ser levados, se antes não forem tomadas devidas providências que a CONTRATADA é 

mais viável solucionar. 

10.5. Portanto, tem-se que a solução mais salutar é a de transferir a responsabilidade pela guarda e 

manutenção dos veículos, nas situações ora dispostas, à empresa CONTRATADA especializada no 

objeto deste TERMO e competente para tal, que tem o dever de ofício de dar-lhes a destinação legal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

LEONARDO DA SILVA SOUZA 

DIRETOR  

Departamento Municipal de Trânsito e Transporte  

PORTARIA N° 005/2021-SEMAD/PMA 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

 

ANEXO II 

 
 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(preferencialmente em papel timbrado da Licitante) 

 

A 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

Att. 

Pregoeiro 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .../2022 PMA 

 

 

Assunto: Credenciamento 

 

Pelo presente instrumento, a empresa.............................., com sede na (rua, nº, cep, bairro, cidade) C.N.P.J. n.º 

.........................................., através de seu representante legal Sr. (a) ......................, cargo ............................, end. 

Completo..... CREDENCIA o (a) Sr. (a) ....................................................................nacionalidade... estado 

civil..., profissão................,portador (a) do R.G. n.º ..................................................... e C.P.F. n.º 

......................................... endereço-(rua, nº, cep, bairro, cidade), para representá-la perante a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANAPU, na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL SRP n.º ..../2022, outorgando-lhe 

plenos poderes para formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e 

desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

 

 

 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

 

 

OBS: Deverá ser acompanhada do contrato social ou equivalente para comprovação da autuação dos sócios. 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

 

 

ANEXO III 

 
 

 

Declaração de Habilitação 

(MODELO) 

(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02) 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

Att. 

Pregoeiro 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .../2022 PMA 

 

Prezado Senhor, 

__________ 

(nome da empresa)__________, CNPJ/MF n.º _______________, sediada 

__________________(endereço completo)___________________, tendo examinado o Edital, vem 

apresentar a presente proposta para o fornecimento do(s) objetos(s), de conformidade com o Edital 

mencionado, declaramos junto o Pregoeiro que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os  

documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope 

de nº 02 – Documentos  de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial de nº_____, que realizar-se-á no dia 

____/_____/____, às______________. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a 

qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos 

deste edital e seus anexos aos Declarantes (1). 

 

(1) Ressalva declaratória somente para Microempresa(ME) e Empresas de Pequeno Porte(EPP): 

Salvo para os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura. 

 

 
 
 
 

 

 

 



                   

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

CNPJ: 01.613.194/0001-63                       

 

Pág.26 de 44 
Av. Getúlio Vargas, 98 Centro Anapu/PA – CEP 68.365-000 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

ANEXO IV 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(MODELO) 

(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, com 

sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, 

para fins do Pregão nº_________ , DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que : 

 

 

- Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º  da Lei Complementar 

123/2006. 

 

- Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º 

da Lei Complementar 123/2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________,____________de_________ 

 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-01 PMA 

 

OBJETO:  

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

VALOR DE  

PERCENTUAL  

COBRADO 

1 
PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO – 

DEMUTRAN 
60  % 

  Especificação: Preparação e realização de leilão público por leiloeiro 

oficial, de veículos retidos no pátio do DEMUTRAN, com o 

percentual máximo a ser proposto pelos participantes será de até 60% 

(sessenta por cento). 

    

2 
PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO – 

INSERVÍVEIS 
20  % 

  Especificação: Preparação e realização de leilão público por leiloeiro 

oficial de veículos declarados inservíveis pelo município, com o 

percentual máximo a ser proposto pelos participantes será de até 20% 

(cinco por cento) 

    

 (*) Recomenda-se que o nº do CNPJ seja indicado claramente, devendo ser o mesmo constante da 

documentação do Cadastro da Nota Fiscal, caso seja vencedora. 

Prazo de validade da proposta, a contar da data de abertura do certame licitatório: ________________ 

(não inferior a 90 dias), na hipótese de não ser indicado prazo de validade, será considerado o prazo 

de 90 (noventa) dias corridos.  

Declaro que nos valores ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, através de 

lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do contrato 

objeto desta proposta.   

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Fone:              Fax:          

E-mail:  

Banco:           Agência:              C/C:                                                            

Local/Data:  

Nome do Representante Legal:  

    

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO 

EDITAL 

(MODELO) 

(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 
Referência: Pregão Presencial SRP nº ####/2022-04 PMA 

 

 

 

A empresa__________________________, sediada na rua ___________________________, 

nº______, cidade________, estado ______, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

sob o nº _________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), Declara, em cumprimento 

ao inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, para fins de 

comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93, Declara ter recebido da Prefeitura Municipal de 

Anapu os documentos referentes ao Pregão Presencial SRP nº 036/2017-01, exigidos no edital em referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________,____________de_________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

 

ANEXO VII 

 

 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL.(MODELO) 

(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, com 

sede__________________________,(endereço completo), inscrito no CNPJ nº________________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)__________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº... e do CPF nº________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de (18) dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de (16) dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

 

 

 

(Recomendação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO. 

(MODELO) 

(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

 

A Firma/Empresa _____________________________________, sediada na rua 

____________________, no ______, ___(cidade) _______(estado), inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica(C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal(Diretor, Gerente, 

Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal 

para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 
 

 

 

 

_________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

 

ANEXO IX 

 

ANEXO IV  -  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Nº 

SRP -Pregão Presencial nº ______________ 

 

 

Aos _________ dia(s) do mês de __________de dois mil e vinte, o Município de ANAPU – PA, com 

sede na Rua xxxxxxx - Bairro Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº XXXXXX, representado pelo 

Senhor ________________________, [TM1]portador do RG XXXXX via PC – XX e do CPF nº 

XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua xxxxx, nº XXX Bairro: XXXXX no Município de 

ANAPU - PA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de 

julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada 

no Pregão Presencial para Registro de Preços,   RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), 

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar 

no certame supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto será Serviços de Preparação e Realização de Leilões Públicos, com suporte de leiloeiro 

devidamente credenciado e que reúna condições estruturais para recolhimento, remoção e 

guarda de veículos retidos no pátio do (DEMUTRAN) Departamento Municipal de Trânsito e 

Transporte de Anapu, bem como de veículos e bens recolhidos em depósito municipal a qualquer 

título, conforme especificações e definições mínimas constantes no termo de referência, anexo I, 

do edital 

Empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; C.N.P.J. nºxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo 

Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.P.F. nº xxxxxxxxxxxxx, R.G. nº xxxxxxxxxxxx 

 

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES       UNIDADE        QUANTIDADE     VALOR 

UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

Apresente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura. 

 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 

CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 

exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando 

julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, 

sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade 

de condições. 

 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, 

na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao 

Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 

obedecida à ordem de classificação. 

 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas 

com o Contratante. 

 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

O recebimento, o local e o prazo de entrega do fornecimento dos produtos deverão ocorrer de acordo 

com as especificações contida na ordem de serviço, de acordo com a necessidade e interesse da 

secretaria solicitante. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

 1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões 

no Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, situado na Av. Getúlio Vargas n° 98 

centro Anapu/PA CEP: 68.365-000, [TM2]para fins de pagamento, mediante ordem bancária creditada 

em conta corrente do fornecedor, a partir do 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, conforme 

planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada mês. 

 1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-

financeiro) determinado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, em se tratando de 

empresas declaradas como ME ou EPP no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela 

da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária. 

 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de 

regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social 

(CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

da atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou 

estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão 

Presencial/SRP. 
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5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 

por atraso de pagamento. 

 5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado 

o percentual de 10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será a seguinte: 

 

 EM = I x N x VP 

 

 Onde: 

 

 EM = Encargos moratórios; 

 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = Valor da parcela a ser paga. 

 I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

 I = (TX) / 365 => I = (6/100) /365  =>    I = 0,0001644 

 

 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

 6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

posteriormente. 

 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

103. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde 

que haja interesse do Município com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão 

Presencial/SRP. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do 

pedido. 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo 

que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços, a 

Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as 

seguintes sanções: 

 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 

licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 
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II - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

 

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução 

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante 

pela não execução parcial ou total do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal. 

 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão 

ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 

fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados, desde que 

comprovado pelo fornecimento através de documento fiscal emitido pelo seu fornecedor. 

 

Parágrafo segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação 

para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 

fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
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Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Contratante poderá: 

 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 

fornecimento ou serviços; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao 

representante designado pela contratante. 

 

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executados 

ou fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços ou ordem de compras, 

acompanhados das respectivas notas fiscais; 

 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

serviços ou produtos com as especificações constantes da proposta da empresa. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua 

consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes 

em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

A pedido, quando: 

 

- Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior; 

- O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 

de mercado dos insumos que compõem o custo dos serviços. 

 

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

 

- Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

- Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 
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- Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

Automaticamente: 

 

- Por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- Quando não restarem fornecedores registrados; 

 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostila mento na 

Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de 

registro. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO 

DAS ORDENS DE COMPRA OU SERVIÇOS 

 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

contratante. 

 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e 

cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de 

registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

Parágrafo segundo: A supressão dos serviços ou produtos registrados nesta Ata poderá ser total ou 

parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 

8.666/93. 

 

Parágrafo terceiro: Na hipótese de haver alterações ou reajustes nos preços, a empresa deverá 

comprovar o devido reajuste mediante notas ou documentos fiscais de compras dos produtos e ainda 

em conformidade na Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO OU 

SERVIÇOS 

 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de 

Registro de Preços. 

 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 

(doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem 

prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após 

a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

 

Parágrafo segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Integra esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços e a proposta da empresa 

classificada em 1º lugar. 

 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

 

Parágrafo segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ANAPU - PA, com 

exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 

 

ANAPU - PA, em ___ de ______________ de _______. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

CONTRATANTE 

 

   

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ N° ___.___.___/___-__ 

  CONTRATADA  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.___________________________                                                     2.___________________________ 

CPF nº:                                                                                                   CPF 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022-01 PMA 

ANEXO X  

MINUTA CONTRATO 

 

 

Serviços de Preparação e Realização de Leilões Públicos, com 

suporte de leiloeiro devidamente credenciado e que reúna 

condições estruturais para recolhimento, remoção e guarda de 

veículos retidos no pátio do (DEMUTRAN) Departamento 

Municipal de Trânsito e Transporte de Anapu, bem como de 

veículos e bens recolhidos em depósito municipal a qualquer 

título, conforme especificações e definições mínimas constantes 

no termo de referência, anexo i, do edital, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANAPU/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX E 

A EMPRESA ________________. 

 

     Por este Instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE ANAPU/DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, com sede à Rua Monteiro Lobato, Nº , bairro 

Centro, CEP 68.365-000, nesta cidade de Anapu/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

XXXXXXXXXXX, neste ato representado por seu XXXXXX, XXXXXXX, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF n° XXXXXXXXXXX e portador da cédula de identidade nº XXXXXXX SSP/PA, secretario 

XXXXXXXXXXX, no uso de suas atribuições, e do outro lado, a empresa .................., estabelecida 

na .........., bairro ........., CEP: ............... fone: .............., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ...................... 

e com Inscrição Estadual nº. .................., e-mail. ...................., neste ato representado pelo Sr. 

.............., ...................., portador da Cédula de Identidade nº. ..................... e do CPF/MF nº. .............., 

têm entre si ajustados o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO: 

O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

de 31 de maio de 2005, Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 

e alterações – (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Federal nº. 6.204, de 05 de setembro de 

2007 e subsidiariamente, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata, as 

normas estabelecidas na Lei 9.503/97 que instituiu o Código de Transito Brasileiro, com o Decreto 

21.981/32 e com Resolução CONTRAN 623/2016 e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1. A presente licitação tem como objeto Serviços de Preparação e Realização de Leilões Públicos, 

com suporte de leiloeiro devidamente credenciado e que reúna condições estruturais para 

recolhimento, remoção e guarda de veículos retidos no pátio do (DEMUTRAN) Departamento 

Municipal de Trânsito e Transporte de Anapu, bem como de veículos e bens recolhidos em depósito 

municipal a qualquer título, conforme especificações e definições mínimas constantes neste Termo de 

Referência, Anexo I. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

mailto:adm@kaizencd.com.br
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3.1 – A CONTRATADA será remunerada a partir da operação do contrato da prestação dos serviços 

objeto do termo de referência da recuperação de seus veículos pelos seus proprietários ou do valor de 

venda dos bens quando da alienação dos veículos não recuperados nos prazos legais, sem qualquer 

custo direto ou indireto a Prefeitura Municipal de Anapu, observados os seguintes limites: 

a) Comissão do Leiloeiro – até 5% sobre o valor final de venda dos veículos. Forma do pagamento: 

diretamente pelo arrematante e no ato da arrematação; 

b) Reembolso de despesas com a divulgação, promoção, organização e fechamento dos leilões, 

loteamento dos veículos, levantamento fotográfico, produção de distribuição de catálogos, realização 

da hasta licitatória até a entrega aos arrematantes, de até 5% sobre o valor final da venda dos veículos. 

c) Recolhimento e guarda dos veículos de acordo com a dos valores apresentados na proposta sobre 

serviços prestados, através de desconto nas prestações de contas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS REPASSES AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

4.1 – A concessionária deverá recolher a crédito do Município, xxx % (por cento) do montante total 

arrecadado mensalmente com a concessão, incluindo-se nele os tributos e todos os demais custos 

decorrentes da prestação dos serviços. 

4.2 – O pagamento ao Município, pela concessionária será efetuado em moeda corrente nacional da 

seguinte forma: 

4.2.1 – O repasse mensal do percentual do faturamento obtido com a concessão para execução dos 

serviços deverá ser precedido de apresentação da pertinente prestação de contas, através de relatórios 

gerenciais previamente determinados e aprovados, de modo a demonstrar clara e  

discriminadamente a utilização do sistema e o total da arrecadação mensal, devendo ser efetuado até 

o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço e será obtido mediante a  aplicação 

da seguinte fórmula. 

VRM = (K x RTA) 

Onde: 

VRM = Valor de Repasse Mensal: 

K = Percentual de repasse ao Poder Concedente 

RTA = Receita Bruta Total Apurada, relativa à arrecadação do serviço. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

5.1 – A vigência do objeto deste Contrato é de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, com 

início em ----/----/----- e término em ----/----/------, admitida a prorrogação nos termos do §1º do Art. 

57 da lei 8.666/93, mediante Termo Aditivo, ou de acordo com o interesse das partes, persistindo as 

demais condições do Contrato Primário. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

5.2 – A execução do contrato ora previsto, em face de sua modalidade e forma de operação, dispensa 

previsão ou dotação orçamentaria. O contrato firmado será “AD EXITUM”, devendo a própria 

execução dos serviços gerar as receitas necessárias para o seu custo, não sendo devido à Prefeitura 

Municipal de Anapu, em nenhum momento, custos ou ônus decorrentes da presente contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO  

5.3 – CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta ficarão 

irreajustáveis salvo para restabelecimento do equilíbrio econômico e nos termos da Lei nº 8.666/93 e 

as alterações posteriores. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 

8.1 – O início dos trabalhos que deverão ser realizados pela licitante vencedora será de até 60 

(sessenta) dias, contados do recebimento da Ordem do Início dos serviços; 

8.2 – Os serviços serão realizados no local designado pelo ente Público; 

8.3 – Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora a execução da implantação dos 

serviços, e para tanto deverá preparar as instalações, conforme descrição contida no termo de  

referência, com a devida autorização e aprovação junto aos órgãos competentes. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

a) Fornece os serviços em prazo declinado no item anterior. 

b) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao fornecimento 

prestado por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a 

contratante. 

c) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

d) Responsabilizar-se-á pela organização do estabelecimento e pela segurança dos mesmos, bem 

como dos veículos no interior do pátio de deposito dos veículos recolhidos. 

e) Deverá garantir que os pátios de depósitos dos veículos recolhidos estejam sempre em ótimas 

condições de limpeza e ordem; 

f) Responsabilizar-se-á pela entrada e saída de veículos, devendo seguir os procedimentos descritos 

no Termo de Referência. 

g) Possuir livro de registro diário o qual deve ser numerado tipograficamente e conter ata de 

abertura assinada pela autoridade superiora da Secretaria responsável pela contratação, do qual devem 

constar, no mínimo: 

1) Identificação dos veículos recebidos; 

2) Nome, endereço e identificação do proprietário ou condutor; 

3) Data e horário de recebimento; 

4) Nome e identidade do agente de trânsito responsável pela medida administrativa; 

5) Data e horário de saída do veículo; e; 

6) Identificação da pessoa para a qual foi liberado o veículo. 

h) Receber todo e qualquer veículo assim classificado no artigo 96 da Lei Federal 9.503 de 23 de 

Setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB, quando devidamente apreendidos, 

removidos ou retirados de circulação pelos agentes ou autoridade de trânsito, exceto àqueles de tração 

animal; 

i) Cobrar pela permanência do veículo no depósito; 

j) Receber e liberar os veículos somente para seus proprietários e ou representante legal, munidos 

de autorização devida; 

k) Os danos e avarias de qualquer espécie, comprovadamente ocorridas nos veículos durante os 

serviços prestados pela contratada, deverão ser ressarcidos pela mesma, diretamente aos proprietários 

dos veículos, evitando quaisquer procedimentos administrativos e/ou judicial; 

l) É vedado a Contratada exercer junto ao pátio de depósito dos veículos recolhidos quaisquer 

atividades não expressamente autorizadas pelo ente CONTRATANTE; 

m) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros 

intermediários. 

n) Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem sendo 
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satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 

o) Permitir a fiscalização da CONTRATADA, através do servidor para realizar inspeção nos 

serviços realizados em qualquer dia e hora fornecendo os esclarecimentos solicitados e fazer o 

acompanhamento do contrato. 

9.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE, após a autorização dos serviços objeto deste contrato, compromete-se a:  

9.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às 

dependências da CONTRATANTE. 

9.1.2 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

contratuais. 

9.2 – ESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA 

9.2.1 – A empresa deverá possuir, ou disponibilizar no prazo máximo de implantação do contrato e 

início dos serviços, previstos neste termo, pelo menos 01 (uma) área fixa para a guarda e alienação dos 

veículos, deverá estar localizado em local de fácil acesso para a população. 

9.2.2 – PÁTIO – área total mínima de 10.000 m2, com área coberta de 1.000m2, totalmente murado, 

com cercas elétricas, sistema de câmeras de monitoramento e segurança armada; 

9.2.3 – O pátio disponibilizado poderá ser compartilhado por outros contratantes da empresa, bem 

como serem ampliados em tamanho e quantidade, de modo a bem atender à finalidade deste 

instrumento. Neste caso, em que o pátio seja compartilhado, deverá haver uma separação física entre 

as áreas de uso do Município e dos demais usuários. 

9.2.4 – A CONTRATADA deverá possuir, obrigatoriamente, em seu pátio disponibilizados para o 

município, também: 

9.2.4.1 – Escritório com toda a estrutura para atendimento aos arrematantes e proprietários, com no 

mínimo: 2 linhas telefônicas, 01 máquina copiadora de pequeno porte, 02 microcomputadores (ligados 

em rede com acesso à Internet, 03 câmeras fotográficas digitais, de última geração, com recurso de 

zoom com 3x 10.0 MPixel, sala de recepção para visitantes, mobiliada, com banheiro masculino e 

feminino; 

9.2.4.2 – Sistema informatizado de controle de entrada e saída de veículos removidos, guardados, em 

leilão ou leiloados, com acesso on-line via internet e login, segurança de back-ups eletrônicos, contra 

quedas de energia (geradores) contingência, etc. 

9.2.4.3 – Equipamentos para realização de vistoria e inventário eletrônicos, observadas as exigências 

e as normas emanadas do Município. 

9.2.4.4 – Setor de produção de anúncios, notificações, editais e catálogos para publicações nas mídias 

obrigatórias e distribuição para dar ampla divulgação aos leilões; 

9.2.4.5 – Sistema para realização de leilões “on-line” e presencial ao vivo (áudio e vídeo) via web, 

com segurança mínima de log-in com acesso criptografado, redundância de banco de dados e sistema 

de proteção com controle de back-ups e firewall automáticos; 

9.2.4.6 – Mínimo de 04 (quatro) Guinchos/plataformas próprios ou terceirizados (de contratação 

exclusiva para o Município, para recolhimento dos veículos, em toda área de jurisdição do contratado, 

assim divididos e identificados: 

1. REBOQUES LEVES: Máximo de 10 (dez) anos incompletos de fabricação, capacidade para 

remover simultaneamente dois veículos, montado sobre chassis de 6/9 PBT, potência mínima do motor 

de 90 c.v., capacidade mínima na plataforma de 1,6t e capacidade de arraste de 6 t, operado 

manualmente através de alavancas ou de dispositivo eletrônico na parte traseira, movido a diesel, 

gasolina ou gás natural, com sinalização visual giratória do tipo “giroflex”, com aparelho de telefonia 

móvel que permita a comunicação em tempo integral; 
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2. REBOQUE PESADO: Máximo de 10 (dez) anos incompletos de fabricação, montado sobre chassis 

de 12/16 PBT, potência mínima do motor de 180 cv, capacidade mínima de elevação de 8t e de arraste 

de 30t, operado manualmente através de alavancas ou de dispositivo eletrônico na parte traseira, movido 

a diesel, gasolina ou gás natural, com sinalização visual giratória do tipo “giroflex”, aparelho de 

telefonia móvel que permita a comunicação em tempo integral; 

9.2.5 – Sistema informatizado e operado totalmente “on-line” via internet (com acesso remoto 3G, 4G, 

WI-FI, etc), para realização das vistorias dos veículos “in-loco” através de tablets ou smartphones com 

o envio, juntamente com as fotos dos veículos, imediatamente após a apreensão para o sistema de 

controle do estoque e com capacidade de captação das assinaturas dos responsáveis pela apreensão e 

do motorista de maneira digital. 

9.2.6 – Sitio na internet para divulgação dos leilões, com área para acesso exclusivo pelas pessoas 

credenciadas do CONTRATANTE ao sistema de visualização do estoque de veículos, dos laudos de 

inventário, de vistoria, das fotos da numeração de chassi, motor, externa e interna dos veículos 

depositados nos pátios da empresa CONTRATADA. 

 

9.3 – ELEMENTOS INDICATIVOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS UNIFORMES DE 

OPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 

9.3.1 – Caberá a CONTRATADA providenciar, sob sua inteira responsabilidade e custos, os uniformes 

obrigatórios para suas equipes de trabalho, que prestarão serviços durante a execução do Contrato. 

9.3.2 – Todos os empregados e colaboradores da CONTRATADA, designados para operar nos pátios, 

nos reboques e nos leilões, deverão estar devidamente uniformizados e identificados. 

9.3.3 – O fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários, também, 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

9.3.4 – Os uniformes deverão estar limpos e em bom estado de conservação, devendo ser substituídos, 

sempre que necessários, ou quando demandado pela CONTRATANTE. 

9.4 – DA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS LEILÕES DE VEÍCULOS 

RECOLHIDOS/REMOVIDOS 

 

9.4.1. Os veículos recolhidos aos pátios da CONTRATADA e que estejam em condições de alienação 

nós temos previstos da Resolução nº 331, de 14 de Agosto de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito 

– CONTRAN será automaticamente incluído no próximo leilão no cronograma anual aprovado pelo 

Município; 

9.4.2 – A constituição e formação do processo de leilão, após 30 (trinta) dias de estadas dos veículos 

recolhidos nos pátios da CONTRATADA e não reclamados pelos proprietários e agentes financeiros, 

desde a emissão eletrônica e automática por seu sistema de notificações legais dos proprietários via 

correios (com prazo de 20 dias) e edital de notificação (com prazo de 30 dias), até a publicação do aviso 

de licitação (com prazo de 15 dias) e edital de leilão nas mídias obrigatórias é de responsabilidade legal 

da empresa CONTRATADA, sob orientação e fiscalização da comissão de leilão do CONTRATANTE, 

devendo a CONTRATADA disponibilizar via sistema informatizado o acesso às informações 

requisitadas pela comissão de leilão do Município. 

9.4.3 – O rateio dos valores arrecadados, quitação de débitos e descontos de despesas com o leilão e 

leiloeiro, efetivar-se-á de acordo com as disposições previstas nos artigos 13 a 16, da Resolução nº 

331, de 14 de agosto de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

9.5 – REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA E DO LEILOEIRO 

9.5.1 – SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DOS VEÍCULOS – A CONTRATADA será 

remunerada a partir da operação do contrato e da prestação dos serviços previstos neste termo de 
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referência, recebendo diretamente dos proprietários que forem recuperar seus veículos recolhidos e 

quando da alienação dos mesmos nos leilões públicos, os valores estipulados de acordo com a tabela 

de serviços públicos do Município, observadas as seguintes regras e percentuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 – Os serviços serão prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas dos 07 (sete) dias da semana, 

sendo, entretanto, permitido regime especial de atendimento nos domingos e feriados a ser definido 

em tabela especifica do CONTRATADO. 

10.2 – Os veículos recolhidos nas operações de trânsito serão removidos, exclusivamente, pelos 

guinchos e plataformas da CONTRATADA e armazenados em seus pátios e no pátio do 

CONTRATADO sob sua gestão, até a liberação pelo CONTRATANTE para a retirada pelos 

proprietários ou alienação por meio de leilões públicos, estando os veículos à disposição do órgão de 

trânsito nos termos da legislação especifica, sendo observadas, obrigatoriamente que: 

10.2.1 – Todos os veículos somente serão aceitos nos depósitos da CONTRATADA devidamente 

acompanhados do termo de recolhimento veicular expedido pela autoridade competente e mediante a 

realização de inventário e vistoria detalhados comtemplando: estado de veículo, todos os seus itens de 

série, opcionais e fotografias das partes externas, internas, da numeração de chassi e motor; 

10.2.2 – A vistoria, o inventário e o termo de recolhimento veicular deverão ser lançados no sistema 

da CONTRATADA em até uma hora da entrada em seu pátio e disponibilizada “on-line” para acesso 

e verificação pelos proprietários e pelo CONTRATANTE. 

10.2.3 – Caso haja a regularização de veículo por parte de seu proprietário, a devolução ao mesmo 

somente se dará através de autorização expressa do CONTRATANTE e mediante o pagamento dos 

serviços da CONTRATDA, nos valores e termos previstos no contrato de serviços; 

10.2.4 – Não será permitida a liberação de nenhum veículo em posse da CONTRATADA sem que o 

mesmo esteja devidamente liberado pelo CONTRATANTE. 

10.3 – A CONTRATADA deverá dispor de sistema informatizado, com operação totalmente on-line 

via WEB, que possibilite, além do controle dos estoques e do acesso aos usuários às informações em 

tempo real sobre os veículos sob sua guarda, a emissão eletrônica de boletos para pagamento on-line 

dos valores de serviços de diárias e guincho dos veículos na forma de cobrança compartilhada sendo 

repassados os percentuais devidos ao CONTRATANTE automaticamente. 

10.4 – Compete à CONTRATANTE todos os serviços de remoção dos veículos para seus locais de 

armazenagem (pátios e leilões), a guarda e preparação para alienação por leilão público, e todos os 

serviços relativos e necessários à preparação, divulgação e realização de leilão público por leiloeiro 

oficial, bem como outros que se façam necessários, os quais poderão ser realizados e terceirizados pela 

empresa CONTRATADA, mediante autorização prévia e expressa da CONTRATANTE por 

intermédio da Comissão de leilão do CONTRATANTE, a qual também autorizará o pagamento e 

reembolso através de desconto na prestação de contas do leilão respectivo, nos termos do art.14, II, 

alínea “c”, da Resolução 331/09 do CONTRAN. 

10.5 – Os leilões que serão organizados pela CONTRATADA deverão ser realizados por leiloeiro 

oficial do Estado do Pará, regularmente matriculado na JUCEPA e com experiência comprovada na 

alienação de veículos automotores, em conformidade com as normas previstas no Decreto 21.981/32; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município, ou bilateralmente, 

atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO: 
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12.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato em Diário Oficial, no prazo de 10 (dez) 

dias a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 

13.1. É competente o foro da Cidade de Anapu, Estado do Pará, para dirimir todas as questões relativas 

ou resultantes do presente contrato. 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, de 

igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Anapu, ______ de ________ de 2022. 

____________________               

CONTRATANTE 

 

 

 

________________________ 

CONTRATADO 

 

 

Testemunhas: 

NOME:  NOME: 

CPF:  CPF:  
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