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Governo do Estado de Roraima
Comissão Permanente de Licitação do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO

Data: A partir do dia 10/09/2021
Horário: das 07h30min às 13h30min (horário local)
Local:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/RR, localizada na Av. Nossa Senhora da
Consolata, 472 – Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021
PREÂMBULO

O Governo do Estado de Roraima, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, pelos DECRETO
Nº 51-P DE 11 DE JANEIRO DE 2019, DECRETO Nº 208-P DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019,
DECRETO Nº 1677-P DE 09 DE SETEMBRO DE 2019, DECRETO 2221-P DE 27 DE DEZEMBRO
DE 2019 E DECRETO Nº 1178-P DE 1º DE SETEMBRO DE 2020, torna público que realizará o
Credenciamento de leiloeiros Públicos Oficiais, devidamente registrados na Junta Comercial no
Estado de Roraima – RR, interessados na preparação, organização e condução da licitação, para
alienação de bens móveis e imóveis inservíveis, com fundamento no Decreto nº 21.981, de 19 de outubro
de 1932. Este procedimento autorizado por meio do Processo nº 18101.001762/2021.93 - SEAPA, será
regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e pelas condições constantes neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto deste Edital é o Credenciamento de leiloeiros Públicos Oficiais, devidamente registrados
na Junta Comercial no Estado de Roraima – RR, interessados na preparação, organização e condução
da licitação, para alienação de bens móveis e imóveis inservíveis, conforme informações constantes do
Termo de Referência (Anexo IV) deste edital.

2. DA OBTENÇÃO DO EDITAL
2.1. O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação
CPL/RR, no local especificado subitem 3.1 deste edital, em horário normal de expediente, das 07h30 às
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13h30, ou baixado pelo site www.cpl.rr.gov.br, ou solicitado pelo e-mail cplroraima@gmail.com. Os
interessados deverão disponibilizar seus endereços eletrônicos (e-mail), ou CD-R/DVD-R, para obter a cópia
do Edital.

3. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. A documentação de Credenciamento será recebida pela Comissão Permanente de Licitação CPL/RR,
obedecendo aos prazos legais definidos no Edital de Credenciamento, em horário normal de expediente, das
07h30 às 13h30, localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, nº 472 - Centro, Boa Vista – RR - CEP:
69.301-011;
3.2. A documentação deverá ser entregue a partir da data a ser definida neste edital;

4. DO CERTAME DE CREDENCIAMENTO
4.1 A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, será o órgão gestor do
Credenciamento e a responsável pelo deferimento ou indeferimento do Credenciamento dos interessados, de
acordo com as exigências constantes no Termo de Referência, Anexo IV deste Edital.

5. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
5.1 O credenciamento será aberto e terá vigência desde a publicação de seu extrato no Diário Oficial do
Estado, perdurando seus efeitos enquanto houver interesse da Administração Pública, visando a adesão de
novos interessados a comporem o banco de credenciados, observados as condições previstas neste edital;

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO
6.1. O Credenciamento obedecerá aos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da economicidade, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da celeridade.
6.2. Para o credenciamento, o leiloeiro público oficial deverá apresentar os documentos abaixo indicados:
6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Apresentar Carteira de Exercício Profissional expedida por Junta Comercial, emitida em
conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019;
b) Apresentar comprovação de regularidade na Junta Comercia de Roraima-RR, por meio de declaração
ou consulta a sítio eletrônico, nos termos dos arts. 83 e 84 da Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de
dezembro de 2019;
c) Cópia da cédula de identidade;
6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão devidamente
atualizada;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão devidamente
atualizada;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Relativa aos Tributos
Federais e à Divida Ativa da União, devidamente atualizada;
e) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
f) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
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nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.
g) Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com o Poder Público, bem como
que não está sofrendo nenhuma sanção promovida por Órgão ou Entidade da Administração Pública.
h) Declaração de que possui condições para ampla divulgação da alienação administrativa com a utilização
dos meios possíveis de comunicação, especialmente publicação em jornais de grande circulação, rede
mundial de computadores e material de divulgação impresso;
i) Declaração que possui pátio com no mínimo 5.000,00 mts² com vigilância 24 horas, sistema de
monitoramento para armazenamento de bens moveis se necessário.
j) Declaração de que possui infraestrutura para a realização de Leilões Eletrônico com transmissão de áudio
e vídeo em tempo real e presencial, bem como de que adota medidas reconhecidas pelas melhores práticas
do mercado de tecnologia da informação para garantir a privacidade, a confidencialidade, a disponibilidade e
a segurança das informações do seu sistema informatizado, submetida à aprovação do Centro de Tecnologia
de Informação Fazendária – CETIF;
k) Declaração de que não possui relação societária com outro leiloeiro público oficial;
l) Declaração de que aceita receber a título de taxa de comissão o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor dos bens arrematados, a ser pago pelo arrematante, nos termos do art. 24 do Decreto n° 21.981, de 19
de outubro de 1932;
m) Atestado de capacidade técnico fornecido(s) por órgão(s) da Administração Publica ou entidade(s)
privada(s), onde se comprove que tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente, o serviço objeto
desse certame.
6.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica em nome do Leiloeiro, fornecido(s) por órgão(s) da
Administração Publica ou entidade(s) privada(s), onde se comprove que tenha executado ou esteja
executando, satisfatoriamente, o serviço objeto desse certame.

7. DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO
7.1. Os leiloeiros que não apresentarem as documentações exigidas no item 6 deste edital,
ficará IMPEDIDO ao Credenciamento.
8. DA SELEÇÃO
8.1. A seleção será feita por meio da entrega da documentação conforme item 6 deste edital deste edital.
8.2. Será declarado habilitado o leiloeiro que atender todos requisitos do presente edital, após homologado o
resultado de credenciamento, o critério para a realização dos leiloes será por meio de ordem de antiguidade
de matricula onde a matricula mais antiga ocupará o primeiro lugar no banco de credenciados, a segunda
matricula mais antiga credenciada ocupará o segundo lugar e assim sucessivamente até que todos os
leiloeiros habilitados tenham sidos credenciados, conforme artigos 41 e 42 do Decreto nº 21.981/32.
8.2.1. O requisito exigido para a definição daquele que atuará na alienação de bens pertencentes ao
patrimônio público, reitere-se, é o cumprimento de escala de antiguidade, iniciando-se pelo mais antigo,
dentre os credenciados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA.
8.3. O rodizio dos leiloeiros habilitados será feito da seguinte forma: cada leilão a ser realizado por esta
secretaria deverá ser feito por um leiloeiro diferente, obedecendo os critérios do item 8.2 deste edital.

9. DAS FASES DO CREDENCIAMENTO
9.1 O presente CREDENCIAMENTO é composto de 03 (três) fases:
1ª Fase – Do Recebimento da Documentação de Habilitação e Conferência:
Será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação CPL/RR, o recebimento, a abertura do
envelope e conferência da documentação e horário estabelecidos no item 3, deste Edital;
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2ª Fase – Da Análise Técnica da Documentação de Habilitação e Seleção:
Será de inteira responsabilidade da Comissão de Seleção e Avaliação/SEAPA, que analisará a
Documentação de Habilitação de deferimento ou indeferimento do Credenciamento dos interessados,
de acordo com as exigências constantes neste edital;
3ª Fase – Apresentação do Relatório da Comissão de Seleção e Avaliação:
Será de competência da Comissão de Seleção e Avaliação/SEAPA, apresentar Relatório dos
Habilitados à Comissão Permanente de Licitação CPL/RR, para divulgação dos resultados e posterior
publicação no Diário Oficial do Estado-DOE e jornal de grande circulação.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
10.1. O responsável pela pasta realizará a homologação de cada Credenciamento após instrução da Comissão
Permanente de Licitação – CPL/RR;
10.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes item 6 deste edital deste edital, terão suas
propostas de Credenciamento acatadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, sendo
submetidas à homologação.

11. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO
11.1. Todos os leiloeiros habilitados, serão credenciados e poderão ser convocados para contratação
conforme a demanda, sendo que a habilitação e credenciamento não gera vínculo contratual ou
obrigatoriedade de contratação.
11.2. O CREDENCIADO convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato no prazo máximo
de cinco dias úteis, contados do recebimento da comunicação.
11.3. A ausência de assinatura do Contrato pelo CREDENCIADO poderá ser entendida como recusa
injustificada, que ensejará seu descredenciamento.
11.4. Ao(s) CREDENCIADO(S) receberá(ão) a(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s)
obedecendo a ordem preestabelecida no art. 1º da Lei nº 422 de 11/03/2004.
11.5. Ao(s) CREDENCIADO(S) posteriormente, passará(ão) a receber a(s) demanda(s) da(s) prestação(ões)
de serviço(s) na ordem do disposto no subitem 11.4 deste edital.
11.6. A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) partirá(ão) da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SEAPA, por meio do Departamento de Abastecimento e Comercialização DEAC, deverão ser executados de imediato após a solicitação.
12. DA AVALIAÇÃO DOS BENS
12.1. O leiloeiro terá o prazo de 30 (trinta dias) dias antes da realização do leilão para avaliar os bens a
serem leiloados.
12.2. Enquanto houver interesse da Administração Pública a qualquer tempo poderá ser feito leilão dos bens
moveis e imóveis obsoletos da SEAPA.
12.3. O arrematante ficará responsável pelas operações de desmonte e retirada dos bens do local em que se
encontram.

13. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
13.1. As empresas interessadas deverão apresentar em envelope lacrado e identificado com a inscrição
externa conforme modelo abaixo a documentação exigida descrita no item 6 deste edital deste edital, com a
solicitação de credenciamento, a ser protocolado junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR,
conforme subitem 3.1 deste edital.
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AO
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA – RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/RR
CREDENCIAMENTO Nº 003/2021
(Nome da proponente e CPF)

13.2. Em nenhuma hipótese será admitida a apresentação de protocolos, em substituição aos documentos
solicitados;
13.3. Informar o Nome do Banco, Agência, número da Conta Corrente, para efetivação do pagamento;
13.4. Os documentos de habilitação devem ser entregues em uma via, em cópias autenticadas. Serão
admitidas cópias simples dos documentos, desde que os originais sejam apresentados, no mesmo momento,
para conferência da originalidade;
13.5. O interessado no Credenciamento poderá encaminhar a documentação exigida por meio de SEDEX,
serviço similar ou correspondência registrada, desde que seja recepcionada na Comissão Permanente de
Licitação – CPL/RR, assumindo a proponente os riscos por eventuais atrasos no transporte e entrega da
documentação;
13.6. As declarações e proposta devem estar preenchidas e assinadas por representante legal e a
representação será comprovada pela entrega de documento, que devem constar do envelope, conforme a
seguir:
13.6.1. Em se tratando de administrador, o Estatuto Social em vigor e o documento que comprova a eleição
ou designação e os poderes do administrador, no qual deverão estar expressas suas aptidões para exercer
direitos e assumir obrigações em nome do proponente;
13.6.2. Em se tratando de procurador, a procuração, outorgada por instrumento legal competente, no qual
deverão estar expressos os poderes concedidos ao procurador para exercer direitos e assumir obrigações,
prestar esclarecimentos e praticar todos os atos pertinentes a este Credenciamento;
13.7. A ausência de qualquer dos documentos exigidos neste edital para habilitação, bem como a presença
de documentos incompletos, incorretos, em desacordo com o mesmo, com rasuras, entrelinhas ou com a
validade expirada, acarretará na inabilitação do proponente;
13.8. Após o recebimento, caso tenha sido entregue pessoalmente à Comissão Permanente de Licitação –
CPL/RR, o envelope poderá ser aberto na presença dos representantes dos proponentes, para o caso de
conferência de cópia com o original;
13.9. Os documentos deverão estar regulares quanto aos prazos de validade neles previstos;
13.10. Os documentos entregues pelas proponentes interessadas para fins de habilitação devem ter todas as
suas páginas juntadas ao processo administrativo, numeradas e rubricadas;
13.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e terem sido consularizados, notarizados
e, se for o caso, registrados no Cartório de Títulos e Documentos;
13.12. Considerar-se-á habilitado o interessado cujos documentos tenham atendido às exigências contidas
neste edital;
14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
14.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital de
Credenciamento, conforme dispõe o Art. 41 §1º da Lei 8.666/93;
14.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, decidir sobre eventual petição, no prazo de 03
(três) dias úteis, a contar da data de protocolização do requerimento no protocolo geral da CPL, respeitando
a ampla defesa e contraditório;
14.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação desse
procedimento;
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14.4. O pedido de impugnação, com a indicação de falhas ou irregularidades que viciarem o Edital, deverá
ser protocolizado fisicamente no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, de acordo
com o subitem 2.1 deste Edital.
15. DA CESSÃO DO CONTRATO
15.1. É proibido a CONTRATADA, ceder ou transferir total ou parcialmente a terceiro os serviços objeto
deste Edital.
15.2. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas durante a
vigência do Contrato, deverão ser comunicadas e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras
e princípios disciplinares das licitações e contratos administrativos ocorrerá a rescisão do Contrato.
16. SUBCONTRATAÇÃO
16.1. É vedado a CONTRATADA, subcontratar o objeto deste Edital, sem prévio consentimento por escrito
da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA.

17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do artigo 57, Lei nº 8.666/93,
conforme interesse e/ou necessidade da CONTRATANTE. A sua eficácia legal dar-se-á após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
18. DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
18.1. O leilão poderá ser realizado na modalidade presencial ou preferencialmente ON-LINE por meio de
sistema de leilão eletrônico, rede web com transmissão áudio e vídeo em tempo real através do site do
leiloeiro credenciado.
18.2. O leiloeiro deverá realizar o Leilão em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do
contrato;
18.3. Para a execução do leilão, o leiloeiro deverá observar a seguinte dinâmica:
18.3.1. O leiloeiro deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, a proposta de
Plano do Leilão, que poderá ser ajustado e obrigatoriamente aprovado pela Contratante, contendo, no
mínimo, os seguintes elementos:
18.3.1.1. Previsão de data e local de realização do Leilão;
18.3.1.2. Metodologia de avaliação dos bens, bem como o prazo de sua realização;
18.3.1.3. Cronograma detalhado envolvendo todas as etapas para a realização do Leilão;
18.4. Os serviços deverão ser prestados desde a fase de avaliação dos bens, relacionados no Anexo I do
Termo de Referência (Anexo IV) deste edital, até o encerramento do Leilão, entendido este como sendo a
fase de prestação de contas entre a Contratada e o Contratante.
18.5. A Contratada apresentará a prestação de contas, com a comprovação dos recolhimentos efetuados, do
lote arrematado e dos dados dos arrematantes.
18.6. O leiloeiro terá o prazo de até 15 (quinze) dias, depois da realização do Leilão para apresentar à
Contratante o Relatório Final contendo “DEMONSTRATIVO FINANCEIRO” de comprovantes de
pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes.
18.7. No Relatório final deverá constar, no mínimo, descrição dos bens, valor do arremate, CPF/CNPJ e
nome completo do Arrematante-Comprador;
18.8. O Relatório final somente será aprovado pela Contratante se cumpridas, pelo leiloeiro todas as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
18.9. O leiloeiro irá dispor do prazo de até 10 (dez) dias úteis para analisar o Relatório Final.
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18.10. Os valores devidos pelo leiloeiro deverão ser repassados à Contratante, por meio do Documento de
Arrecadação Estadual - DARE, de acordo com as instruções que serão fornecidas pela Contratante, no prazo
de até 10 (dez) dias úteis, após a aprovação do Relatório Final.
18.11. Da taxa de comissão a ser observada na Prestação de Contas:
18.11.1. Os compradores pagarão obrigatoriamente 5% (cinco) por cento sobre quaisquer bens arrematados.
18.12. Pelos serviços prestados, nos termos definidos no instrumento de contrato o leiloeiro receberá como
remuneração a comissão no valor 5% (cinco por cento) obtido na Comissão a ser paga diretamente pelo
arrematante-comprador.
18.13. A Contratante não responderá, nem mesmo solidariamente, pela solvência e adimplência dos
arrematantes.
18.14. No caso de eventuais atrasos de repasse do valor do lote à Administração, desde que o leiloeiro não
tenha concorrido de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pelo leiloeiro, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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 = 0,00016438.
19. DO DESCREDENCIAMENTO
19.1. O Credenciamento será anulado, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e
cumprimento das normas fixadas neste Edital e na Legislação pertinente sem prejuízo do contraditório e da
ampla defesa;
19.2. O Credenciado bem como a Administração que desejar solicitar o descredenciamento deverá fazê-lo
mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar na
aplicação das sansões administrativas previstas no art. 86 a 88 da lei nº 8.666/93, art. 7º da Lei nº 10.520/02
e art. 49 do Decreto nº. 29.468-E/2020, ressalvando o direito da CONTRATANTE de rescindir
administrativamente o contrato, conforme art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
21.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo V deste Edital;

22. DO PAGAMENTO
22.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo V deste Edital;

23. DA FISCALIZAÇÃO
23.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo V deste Edital;

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3136362&infra_sistema=1…

7/31

27/08/2021

SEI/GRR - 2778675 - Edital

24. DAS PENALIDADES
24.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo V deste Edital;

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados do LEILOEIRO e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.
25.2. A participação do interessado no Credenciamento implica a aceitação das condições constantes deste
Edital e dos anexos que o integram.
25.3. A credenciada deverá manter as condições de habilitação durante toda a vigência do Credenciamento,
observada a obrigatoriedade de atualização das informações cadastrais.
25.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Credenciante, conforme disposições constantes na Lei n.º
8.666/93 e demais normas pertinentes.
25.5. Os proponentes obrigam-se a observar e guardar sigilo de todos os dados pessoais e profissionais
obtidos em decorrência do presente edital, bem como a não utilizar ou divulgar as informações obtidas para
qualquer fim, sob as penas da lei civil, penal e correlatas.
25.6. Incumbirá ao interessado acompanhar as comunicações do Credenciamento, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer atos.
25.6. Conforme o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, os
Contratos serão publicados no Diário Oficial do Estado de Roraima, nas forma de extrato;
25.7. O Governo do Estado por intermédio da SEAPA poderá revogar ou anular, em decisão motivada, o
presente Edital;
25.8. Qualquer alteração nas condições do Credenciamento será divulgada e publicada pela mesma forma
em que se deu a divulgação e publicação do texto original.
25.9. A homologação do resultado deste credenciamento não implicará direito à contratação.
25.10. Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a realização de qualquer ato, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Comissão.
25.11. O Foro da Comarca de Boa Vista-RR é o Órgão competente para conhecer e julgar as questões
judiciais decorrentes do presente Processo de Credenciamento;

26. ANEXOS
26.1. Faz parte integrante deste Edital:
26.1.1. ANEXO I – MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
26.1.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO de que a empresa não possui menores de idade no
seu quadro funcional (Pessoa Física);
26.1.3. ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO de que não existem fatos supervenientes que
impeçam a habilitação da empresa nesta licitação;
26.1.10. ANEXO IV– TERMO DE REFERÊNCIA;
26.1.11. ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO.
Boa Vista – RR, 27 de agosto de 2021.

(assinatura eletrônica)
EVERSON DOS SANTOS CERDEIRA - Cel QOC BM
Presidente da CPL/RR
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ANEXO I

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

O(A) Senhor(a).........................................................................., (qualificação), (leiloeiro, na forma do
Decreto n° 21.981, de 19 de outubro de 1932), com registro na Junta Comercial do Estado..........................
sob o n.º...................., identidade civil n.º................................, CPF/MF n.º.................................., com
endereço profissional na rua/avenida..................................................................................................,telefone
..................................,email............................................doravante
denominado(a)
LEILOEIRO(A),
DECLARA, por este ato jurídico, ter interesse em se credenciar para o Credenciamento n.º ____/2021.
Declara, ainda, ter prévia ciência e compreensão, em tempo hábil e suficiente, do objeto, das cláusulas e
dos requisitos constantes neste instrumento de convocação, havendo anuência integral às condições nele
estabelecidas.
Declara, ainda, que possui experiência profissional para alienação, administração ou depósito de bens.
Por ser verdade, firmo a presente manifestação de vontade.
______________________________, ____/____/________
(local e data)
____________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO LEILOEIRO

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Eu,___________________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº______________________________________, por intermédio de seu representante legal o Sr.
_________________________________________________, portador 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 possuímos
em nosso quadro pessoal empregado(s) menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz
a partir de 14 (catorze) anos de idade, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º, da
Constituição da República Federativa do Brasil.
Por ser verdade, firmamos a presente.
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______________________________, ____/____/________
(local e data)
____________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO LEILOEIRO

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Eu,_____________________________________________________, RG nº_________________, CPF nº
______________________, sediada na ________________________________________________, DECLARA
sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no
processo licitatório, bem como que não está sofrendo nenhuma sanção promovida por Órgão ou Entidade Pública.

______________________________, ____/____/________
(local e data)
____________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO LEILOEIRO

ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA
1.DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto o Credenciamento de leiloeiros Públicos Oficiais, devidamente
registrados na Junta Comercial no Estado de Roraima – RR, interessados na preparação, organização e
condução da licitação, para alienação de bens móveis e imóveis inservíveis pertencente a Secretaria de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA-RR, conforme especificações constantes no Anexo I.
2.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. Aplicam-se à contratação pretendida, e especialmente aos casos omissos a Lei N°. 8.666/93 (Licitações e
Contratos), e o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932.
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3.JUSTIFICATIVA
3.1. O presente Credenciamento tem por finalidade, preparar e executar a realização de Leilões com o objetivo de
operacionalizar a alienação de bens móveis e imóveis, inservíveis para a administração, obsoletos, de recuperação
antieconômica, que se deterioram ocasionando prejuízos para a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Estado de Roraima – SEAPA. Assim, o presente credenciamento de profissionais habilitados
irá realizar a qualquer momento Leilões consecutivos que possam gerar recursos para alocação em novos
investimentos.
3.2. Considerando que os bens imóveis e imóveis não apresenta, em regra, interesse ou necessidade de uso desses
ativos, razão pela qual a alienação se apresenta como a alternativa mais viável à conversão de bens. Assim, o
eventual recolhimento de alguns bens que estão distribuídos no interior, e para deslocamento a um pátio ou a
outro local, necessita da aquisição de guinchos, reboques, guindastes, carretilhas e outros
dispositivos/equipamentos logísticos, bem como pessoal especializado na sua operação e contratação de
manutenção especializada.
3.3. Dessa forma, há centenas de bens imóveis e milhares de bens móveis de responsabilidade da SEAPA,
espalhados pela capital Boa Vista e pelos municípios e vicinais do Estado, aguardando a devida destinação e
outros milhares de bens, que se tem conhecimento, que já poderiam ser alienados. Contudo, a baixa capacidade
operacional de execução das medidas necessárias à alienação desses bens, tanto a SEAPA como o Poder
Executivo não conseguem executar essas atividades, ocasionando a formação de um quantitativo de bens cada
vez maior.
3.4. Insta frisar, que o objeto deste Termo não acarretará ônus para a Administração Pública, e que ao leiloeiro, a
este será repassado todos os ônus e responsabilidades quanto aos atos necessários para que a alienação dos bens
seja cumprida, não restando ao contratante nenhuma obrigação atinente ao processo de alienação, senão aquelas
previstas em contrato.
3.5. Diante de todo o exposto, justifica-se a escolha dos Leiloeiros Oficiais através do procedimento de
CREDENCIAMENTO, pois é fundamental para que a SEAPA/RR possa realizar o Leilão de seus bens móveis e
imóveis, conforme o presente Termo.
4. A CONTRATAÇÃO NÃO GERARÁ VINCULO A CONTRATANTE
4.1. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados do LEILOEIRO e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
5.1. O Credenciamento obedecerá aos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da economicidade, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e da celeridade.
5.2. Para o credenciamento, o leiloeiro público oficial deverá apresentar os documentos abaixo indicados:
5.2.1. Habilitação Jurídica:
a) Apresentar Carteira de Exercício Profissional expedida por Junta Comercial, emitida em conformidade com a
Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019;
b) Apresentar comprovação de regularidade na Junta Comercia de Roraima-RR, por meio de declaração ou
consulta a sítio eletrônico, nos termos dos arts. 83 e 84 da Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro
de 2019;
c) Cópia da cédula de identidade;
d) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão devidamente atualizada;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão devidamente atualizada;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Relativa aos Tributos
Federais e à Divida Ativa da União, devidamente atualizada;
h) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
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i) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.
j) Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com o Poder Público, bem como que
não está sofrendo nenhuma sanção promovida por Órgão ou Entidade da Administração Pública.
k) Declaração de que possui condições para ampla divulgação da alienação administrativa com a utilização dos
meios possíveis de comunicação, especialmente publicação em jornais de grande circulação, rede mundial de
computadores e material de divulgação impresso;
l) Declaração que possui pátio com no mínimo 5.000,00 mts² com vigilância 24 horas, sistema de monitoramento
para armazenamento de bens moveis se necessário.
m) Declaração de que possui infraestrutura para a realização de Leilões Eletrônico com transmissão de áudio e
vídeo em tempo real e presencial, bem como de que adota medidas reconhecidas pelas melhores práticas do
mercado de tecnologia da informação para garantir a privacidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a
segurança das informações do seu sistema informatizado, submetida à aprovação do Centro de Tecnologia de
Informação Fazendária – CETIF;
n) Declaração de que não possui relação societária com outro leiloeiro público oficial;
o) Declaração de que aceita receber a título de taxa de comissão o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor dos bens arrematados, a ser pago pelo arrematante, nos termos do art. 24 do Decreto n° 21.981, de 19 de
outubro de 1932;
p) Atestado de capacidade técnico fornecido(s) por órgão(s) da Administração Publica ou entidade(s) privada(s),
onde se comprove que tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente, o serviço objeto desse certame.
6. DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO
6.1. Os leiloeiros que não apresentarem as documentações exigidas no item 5.2.1 do Termo de Referência,
ficará IMPEDIDO ao Credenciamento.
7. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
7.1. A documentação de Credenciamento será recebida pela Comissão Permanente de Licitação CPL/RR,
obedecendo os prazos legais definidos no Edital de Credenciamento, de segunda a sexta-feira no horário das
07h30min às 13h30min, localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, nº 472 - Centro, Boa Vista – RR - CEP:
69.301-011.
7.2. A documentação deverá ser entregue a partir da data a ser definida em edital.
8. DO CERTAME DE CREDENCIAMENTO
8.1. A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, será o órgão gestor do
Credenciamento e a responsável pelo deferimento ou indeferimento do Credenciamento dos interessados, de
acordo com as exigências constantes no Termo de Referência.
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Não será credenciada, para efeito deste Termo de Referência, o leiloeiro que deixar de apresentar a
documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer exigência contida neste
instrumento.
9.2. Das decisões proferidas, cabem recursos, nos termos, alínea “a”, inciso I, art.109 da Lei 8.666/93.
9.3. Os recursos serão interpostos no prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da
ata, nos casos elencados nas alíneas de “a” a “f”, do inciso I, do art.109 da Lei 8.666/93. Em petição escrita
dirigida à autoridade competente do ANUNCIANTE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,
protocolada na CPL/RR, situada à Av. Nossa Senhora da Consolata, nº 472 - Centro, Boa Vista – RR - CEP:
69.301-011, de segunda a sexta-feira no horário das 07h30min às 13h30min.
9.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais interessados no Credenciamento, que poderão impugná-lo
no prazo de cinco dias úteis, do inciso III, § 3º, art.109, da Lei 8.666/93.
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9.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, devidamente informado, devendo,
neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de cinco dias úteis, contado do recebimento do recurso, do
inciso III, § 4º, art.109, da Lei 8.666/93.
9.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado, do inciso III, § 5º, art.109, da Lei 8.666/93.
10. DO DESCREDENCIAMENTO
10.1. O Credenciamento será anulado, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e
cumprimento das normas fixadas neste Termo e na Legislação pertinente sem prejuízo do contraditório e da
ampla defesa;
10.2. O Credenciado bem como a Administração que desejar solicitar o descredenciamento deverá fazê-lo
mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
11. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
11.1. O credenciamento será aberto e terá vigência desde a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado,
perdurando seus efeitos enquanto houver interesse da Administração Pública, visando a adesão de novos
interessados a comporem o banco de credenciados, observados as condições previstas neste edital;
12. DA SELEÇÃO
12.1 A seleção será feita por meio da entrega da documentação conforme item 5.2.1, deste Termo de Referência.
12.2. Será declarado habilitado o leiloeiro que atender todos requisitos do presente edital, após homologado o
resultado de credenciamento, o critério para a realização dos leiloes será por meio de ordem de antiguidade de
matricula onde a matricula mais antiga ocupará o primeiro lugar no banco de credenciados, a segunda matricula
mais antiga credenciada ocupará o segundo lugar e assim sucessivamente até que todos os leiloeiros habilitados
tenham sidos credenciados, conforme artigos 41 e 42 do Decreto nº 21.981/32.
12.2.1. O requisito exigido para a definição daquele que atuará na alienação de bens pertencentes ao patrimônio
público, reitere-se, é o cumprimento de escala de antiguidade, iniciando-se pelo mais antigo, dentre os
credenciados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA.
12.3. O rodizio dos leiloeiros habilitados será feito da seguinte forma: cada leilão a ser realizado por esta
secretaria deverá ser feito por um leiloeiro diferente, obedecendo os critérios do item 12.2.
13. DAS FASES DO CREDENCIAMENTO
13.1 O presente CREDENCIAMENTO é composto de 03 (três) fases:
1ª Fase – Do Recebimento da Documentação de Habilitação e Conferência:
Será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação CPL/RR, o recebimento, a abertura do envelope e
conferência da documentação e horário estabelecidos no item 7, do Termo de Referência;
2ª Fase – Da Análise Técnica da Documentação de Habilitação e Seleção:
Será de inteira responsabilidade da Comissão de Seleção e Avaliação/SEAPA analisar a Documentação de
Habilitação de deferimento ou indeferimento do Credenciamento dos interessados, de acordo com as exigências
constantes no Termo de Referência;
3ª Fase – Apresentação do Relatório e Avaliação:
Será de competência da Comissão de Seleção e Avaliação/SEAPA, apresentar Relatório dos Habilitados à
Comissão Permanente de Licitação CPL/RR, para divulgação dos resultados e posterior publicação no Diário
Oficial do Estado-DOE e jornal de grande circulação.
14. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIMENTO
14.1. O responsável pela pasta realizará a homologação de cada Credenciamento após instrução da Comissão
Permanente de Licitação – CPL/RR;
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14.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes no subitem 5 deste edital, terão suas propostas de
Credenciamento acatadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, sendo submetidas à homologação.
15. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO
15.1 Todos os leiloeiros habilitados, serão credenciados e poderão ser convocados para contratação conforme a
demanda, sendo que a habilitação e credenciamento não gera vínculo contratual ou obrigatoriedade de
contratação.
15.2 O CREDENCIADO convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato no prazo máximo de cinco
dias úteis, contados do recebimento da comunicação.
15.3 A ausência de assinatura do Contrato pelo CREDENCIADO poderá ser entendida como recusa
injustificada, que ensejará seu descredenciamento.
15.4 Ao(s) CREDENCIADO(S) receberá(ão) a(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) obedecendo a
ordem preestabelecida no art. 1º da Lei nº 422 de 11/03/2004.
15.5 Ao(s) CREDENCIADO(S) posteriormente, passará(ão) a receber a(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de
serviço(s) na ordem do disposto no item 15.4.
15.6 A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) partirá(ão) da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SEAPA, por meio do Departamento de Abastecimento e Comercialização - DEAC,
deverão ser executados de imediato após a solicitação.
16. DA AVALIAÇÃO DOS BENS
16.1. O leiloeiro terá o prazo de 30 (trinta dias) dias antes da realização do leilão para avaliar os bens a serem
leiloados.
16.2. Enquanto houver interesse da Administração Pública a qualquer tempo poderá ser feito leilão dos bens
moveis e imóveis obsoletos desta SEAPA.
16.3. O arrematante ficará responsável pelas operações de desmonte e retirada dos bens do local em que se
encontram.
17. DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1. O leilão poderá ser realizado na modalidade presencial ou preferencialmente ON-LINE por meio de sistema
de leilão eletrônico, rede web com transmissão áudio e vídeo em tempo real através do site do leiloeiro
credenciado.
17.2. O leiloeiro deverá realizar o Leilão em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do
contrato;
17.3. Para a execução do leilão, o leiloeiro deverá observar a seguinte dinâmica:
17.3.1. O leiloeiro deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, a proposta de Plano do
Leilão, que poderá ser ajustado e obrigatoriamente aprovado pela Contratante, contendo, no mínimo, os seguintes
elementos:
17.3.1.1. Previsão de data e local de realização do Leilão;
17.3.1.2. Metodologia de avaliação dos bens, bem como o prazo de sua realização;
17.3.1.3. Cronograma detalhado envolvendo todas as etapas para a realização do Leilão;
17.4. Os serviços deverão ser prestados desde a fase de avaliação dos bens, relacionados no Anexo I deste Termo,
até o encerramento do Leilão, entendido este como sendo a fase de prestação de contas entre a Contratada e o
Contratante.
17.5. A Contratada apresentará a prestação de contas, com a comprovação dos recolhimentos efetuados, do lote
arrematado e dos dados dos arrematantes.
17.6. O leiloeiro terá o prazo de até 15 (quinze) dias, depois da realização do Leilão para apresentar à Contratante
o Relatório Final contendo “DEMONSTRATIVO FINANCEIRO” de comprovantes de pagamentos (Notas
Fiscais) correspondentes.
17.7. No Relatório final deverá constar, no mínimo, descrição dos bens, valor do arremate, CPF/CNPJ e nome
completo do Arrematante-Comprador;
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17.8. O Relatório final somente será aprovado pela Contratante se cumpridas, pelo leiloeiro todas as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
17.9. O leiloeiro irá dispor do prazo de até 10 (dez) dias úteis para analisar o Relatório Final.
17.10. Os valores devidos pelo leiloeiro deverão ser repassados à Contratante, por meio do Documento de
Arrecadação Estadual - DARE, de acordo com as instruções que serão fornecidas pela Contratante, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, após a aprovação do Relatório Final.
17.11. Da taxa de comissão a ser observada na Prestação de Contas:
17.11.1. Os compradores pagarão obrigatoriamente 5% (cinco) por cento sobre quaisquer bens arrematados.
17.12. Pelos serviços prestados, nos termos definidos no instrumento de contrato o leiloeiro receberá como
remuneração a comissão no valor 5% (cinco por cento) obtido na Comissão a ser paga diretamente pelo
arrematante-comprador.
17.13. A Contratante não responderá, nem mesmo solidariamente, pela solvência e adimplência dos arrematantes.
17.14. No caso de eventuais atrasos de repasse do valor do lote à Administração, desde que o leiloeiro não tenha
concorrido de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
leiloeiro, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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 = 0,00016438.
18. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO
18.1 São obrigações do leiloeiro, além de outras decorrentes da natureza do objeto, quais sejam:
18.1.1 Realizar o leilão dos bens no estado em que se encontram, não cabendo ao Governo do Estado de Roraima,
nem ao leiloeiro público oficial, qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, reposição de peças e
equipamentos com defeitos ou ausentes;
18.1.2 Elaborar a especificação técnica dos bens a serem leiloados, sugerindo valores mínimos de venda a serem
aprovados pelo CONTRATANTE;
18.1.3 Avaliar criteriosamente o valor inicial dos bens (respeitado o parâmetro de valor indicado no Inventário de
Bens da SEAPA) e empenhar-se na obtenção do melhor preço possível para os bens a serem leiloados.
18.1.4 Disponibilizar pessoal qualificado para avaliar a disposição física dos bens ainda na fase preparatória do
leilão, antes de sua divulgação;
18.1.5 Elaborar o edital do leilão e submetê-lo à aprovação da Contratante.
18.1.6 Disponibilizar datas em horários comerciais para a realização do leilão, fornecendo pelo menos duas
opções em até 30 dias da solicitação da realização do leilão.
18.1.7 Quando o leilão for presencial, a Contratada deverá disponibilizar local adequado para a realização do
leilão em Boa Vista/RR, para atendimento aos arrematantes e recebimento das importâncias apuradas, com
máquinas, equipamentos de som, cadeiras, água potável, copos descartáveis, banheiros e funcionários
especializados.
18.1.8 Quando o leilão ocorrer por meio eletrônico, deverá a contratada disponibilizar o seu site da rede Internet
para captação de propostas e acompanhamento online do leilão a ser realizado, estabelecendo um ambiente
competitivo, com interatividade entre os lances recebidos de “viva voz” e os recebidos via web, permitindo uma
perfeita visualização e acompanhamento remoto e in loco, garantindo a segurança e consistência dos lances
ofertados nesta modalidade.
18.1.9 Divulgar o evento em página de internet, cadastro de clientes e redes sociais sem repasse de custos à
Contratante.
18.1.10 Fornecer à Contratante as notas de arremates (ou documento equivalente), emitidas por lote arrematado,
constando no mínimo as seguintes informações: nome do arrematante, CPF ou CNPJ, endereço, telefone e o valor
do lance.
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18.1.11 Elaborar, assinar e disponibilizar a ata de realização do leilão, relatórios, documentação fiscal,
demonstrativos financeiros, notas fiscais em decorrência da alienação dos bens, bem como de todos os demais
documentos necessários à perfeita e regular conclusão do leilão, em um prazo de até 10 (dez) dias úteis.
18.1.12 Repassar à Contratante os recibos referentes a entrega dos bens e fiscalizar a sua entrega aos arrematantes
após o pagamento, estabelecendo prazos e multas relativas a obrigações.
18.1.13 Publicar na internet o resultado do leilão.
18.1.14 Executar os serviços contratados utilizando mão de obra qualificada, apresentando relação nominal dos
funcionários que executarão serviços nas dependências da Contratante, com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas.
18.1.15 Manter preposto, aceito pela contratante, no local de execução dos serviços para representá-la na
execução do contrato, exigindo do mesmo o cumprimento das normas da contratante.
18.1.16 Realizar a substituição de profissional indicado para execução de serviços, cuja atuação profissional,
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse da
Contratante.
18.1.17 Responsabilizar-se pela prestação dos serviços de leiloeiro e exclusivamente pelas despesas, assim como
por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários, decorrentes das relações que ajustar com
empregados ou prepostos utilizados para execução contratual.
18.1.18 Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a impostos,
taxas, emolumentos, alvarás, seguros, encargos sociais e trabalhistas.
18.1.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, periculoso, danoso ou insalubre.
18.1.20 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Contratante ou a terceiros, por ação ou omissão de
seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execução do contrato.
18.1.21 Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado(s) o(s)
número(s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos, além de atender
prontamente às recomendações regulares da fiscalização, no tocante à execução dos serviços, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referência;
18.1.22 Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade, de que venha tomar
conhecimento, ter acesso, ou que lhe sejam confiados, relacionados ou não com a prestação dos serviços objeto
deste Termo de Referência;
18.1.23 Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato.
18.1.24 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
18.1.25 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo
determinado.
18.1.26 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
18.1.27 Cumprir e fazer cumprir as obrigações legais arroladas na Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de
dezembro de 2019, notadamente aquelas listadas no art. 69.
18.1.28 Submeter à SEAPA, quando for o caso, os recursos apresentados sobre as decisões dos leilões.
18.1.29 Não utilizar o nome da SEAPA - RR, na qualidade de contratado, em quaisquer atividades de divulgação
profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc, com exceção da
divulgação do evento específico.
18.1.30 Organizar o leilão e registro de lances;
18.1.31 Presidir os atos dos leilões e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua competência até
os respectivos encerramentos, com a devida prestação de contas.
18.1.32 Disponibilizar plataforma de leilão eletrônico online que deverá contar minimamente as seguintes
informações:
I - apresentação dos lotes,
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II - descrição sucinta dos itens que compõem o lote, acompanhada de fotografias gerais,
III - especificações técnicas relevantes sobre os bens e seu estado de conservação que eventualmente sejam
disponibilizadas pela contratante;
IV - laudo de avaliação, se for o caso;
V - preço do bem ou do lote.
18.1.33 Disponibilizar canal de comunicação para contato pelos interessados na aquisição dos bens a serem
leiloados, através de meio eletrônico (por e-mail e chat online) e serviço telefônico para orientação sobre o
processo de leilão e a forma de participação.
18.1.34 Organizar e acompanhar a visitação dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem
leiloados;
18.1.35 Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para leilão, tanto na divulgação
(propaganda), como na tarefa de identificação dos possíveis interessados, independentemente do valor e de sua
liquidez.
18.1.36 Controlar o leilão tanto por meio eletrônico ou o presencial.
18.1.37 Efetuar a venda dos bens disponibilizados para leilão por preços iguais ou superiores aos da avaliação e à
vista, mediante o recebimento do pagamento, no valor total da arrematação, pelo arrematante, unicamente em
Reais, em cheque nominal ao leiloeiro, TED ou depósito bancário, não aceitando pagamentos condicionais,
variantes, opcionais aos de moeda corrente nacional, qualquer o título ou certificado, para depósito bancário e
compensação em conta bancária do leiloeiro no dia seguinte ao leilão.
18.1.38 Repetir o procedimento para a realização de um novo Leilão, em caso de insucesso;
18.1.39 Prestar contas através de Relatório Final contendo “DEMONSTRATIVO FINANCEIRO” de
comprovantes de pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias a
contar da data de realização do leilão;
18.1.40 Observar no que couber os critérios e práticas de sustentabilidade exigidos no Decreto 7.746 de 05 de
junho de 2012 e pelo Guia Nacional de Licitações Sustentáveis.
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes da natureza do objeto, quais sejam:
19.1.1 Fornecer ao Contratado os documentos e informações necessários à adequada instrução da sua atividade,
livres de desembaraços, ônus e pendências;
19.1.2 Supervisionar, acompanhar e fiscalizar os serviços prestados;
19.1.3 Notificar ao Contratado, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução dos serviços prestados;
19.1.4 Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizados no leilão;
19.1.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de Comissão de Leilão da
Estrutura Metálica da Feira do Passarão;
19.1.6 Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
19.1.7 Aplicar ao contratado as sanções regulamentares e contratuais;
19.1.8 Permitir o acesso do Contratado às dependências da SEAPA e da Estrutura Metálica da Feira do Passarão,
quando necessário ao cumprimento de suas obrigações;
19.1.9 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
20. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor público ou comissão, devidamente nomeado (a), o
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto, dando ciência de tudo ao
nomeante, conforme os termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e do Decreto n° 19.213-E de 23/07/2015, que
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regulamenta a fiscalização dos contratos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de
Roraima.
20.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº 8.666/93).
21. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
21.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do artigo 57, Lei nº 8.666/93, conforme
interesse e/ou necessidade da CONTRATANTE. A sua eficácia legal dar-se-á após a publicação do seu extrato
no Diário Oficial do Estado.
22. DA CESSÃO DO CONTRATO
22.1. É proibido a CONTRATADA, ceder ou transferir total ou parcialmente a terceiro os serviços objeto deste
Termo.
22.2. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas durante a
vigência do Contrato, deverão ser comunicadas e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras e
princípios disciplinares das licitações e contratos administrativos ocorrerá a rescisão do Contrato.
23. DA SUBCONTRATAÇÃO
23.1. É vedado a CONTRATADA, subcontratar o objeto presente do Termo, sem prévio consentimento por
escrito da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA.
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar na
aplicação das sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, art. 7º da Lei nº
10.520, de 17/07/2002, e art. 28 do Decreto n° 8.334-E, de 01/10/2007, ressalvado o direito da CONTRATANTE
de rescindir administrativamente o contrato, conforme art. 77 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
25. DO PAGAMENTO DO LEILOEIRO
25.1. A remuneração do leiloeiro selecionado deverá ocorrer unicamente por meio da cobrança de comissão no
percentual de 5%, calculado sobre o valor do lote arrematado, a ser cobrada do arrematante/comprador.
25.2. Não será devida ao leiloeiro nenhuma outra remuneração a título de taxa administrativa ou equivalente.
26. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
26.1. A contratação decorrente do processo não acarretará demandas orçamentárias para a SEAPA-RR,
considerando que não estão previstos pagamentos de qualquer espécie.
27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
27.1 O contrato advindo da licitação não acarretará em despesas diretas à SECRETARIA DE ESTADO
DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SEAPA, não sendo, portanto, necessária a indicação
da dotação orçamentária, uma vez que a contratação não gerará ônus aos cofres públicos, ou seja, não será
contraída nenhuma despesa.
28. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO
28.1 Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA.
28.2 Departamentos de Abastecimento e Comercialização - DEAC.
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(assinatura eletrônica)
DENYSSON AMORIM DA SILVA
Diretor do Departamento de Abastecimento e Comercialização - DEAC
Decreto Nº 1568-P de 14 de dezembro de 2020

(assinatura eletrônica)
ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA.
Decreto n°. 093-P de 3 de fevereiro de 2021.

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM

Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
TOMBAMENTO

1.

S/T

Estrutura metálica da Feira livre do Passarão situado na Avenida General
Ataíde Teive n°. 7322, bairro Caimbé, CEP 69.309-00: Estrutura de aço para
cobertura, barras com seção transversal em forma de “U” e cantoneiras.
Cobertura com telhas de alumínio pintada, perfil ondulado de #0,4mm. Área
construída de aproximadamente 4.343,00m².

2.

326.785

Caminhão FUSCÃO Placa NAL - 0929 / 2007 Chassi 9bwne72522r216192

3.

326.784

Caminhão FUSCÃO Placa NAL - 0869 / 2007 Chassi
9BWNE72522R216709

4.

374.025

Caminhão FUSCÃO Placa NAS - 0250 / 2007

5.

348.081

Trilhadeiras de Cereais Maqtran vencedora S/motor

6.

360.765

Trilhadeiras de Cereais Maqtran vencedora S/motor

7.

S/T

Trilhadeiras de Cereais Maqtran vencedora S/motor só a carcaça

8.

348.094

Trilhadeiras de Cereais Maqtran vencedora S/motor só a carcaça
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9.

352.890

Trator New Holland, TL 75E, Motor B1N424790(Defeito diversos, moto,
Bomba bicos)

10.

380.575

Pick" UP L-200, cor branca Placa NAR - 7455 - ADERR

11.

415.768

Pick" UP L-200, cor branca Placa NAH - 8893 ADERR

12.

406.280

Pick'Up L-200, cor branca Placa NAR - 2796 - ADERR

13.

477.535

Automóvel marca Renor, modelo Sandero, Placa NAU - 3927 (Capotado)

14.

453.867

Automóvel marca Fiat, modelo Pálio Placa NBA-0126

15.

350.057

Automóvel marca Fiat, modelo Uno, Placa NAQ- 6890

16.

373.828

Pick'Up marca Ford, modelo Ranger, cor azul, Placa NAZ - 0360 - Conv.
Suframa 071/05

17.

291.776

Jeep modelo Toyota Placa NAI - 1972

18.

292.073

Caminhoente marca Toyota, modelo bandeirantes, sem placa (Só parte do
chassi) Chassi Nº9BR0J0080L1007492

19.

448.338

Motocicleta modelo Teneré, 250c, placa NBA- 8585 Chassi
9c2md27001r001035

20.

448.331

Motocicleta modelo Teneré, 250c, placa NBA- 9765

21.

448.324

Motocicleta modelo Teneré, 250c, placa NBA- 9545

22.

448.327

Motocicleta modelo Teneré, 250c, placa NBA- 9625

23.

448.322

Motocicleta marca Yhamara, modelo Teneré, 250c, Placa NBA - 9475

24.

290.884

Motocicleta marca Honda XLR 125c, Sem Placa

25.

351.301

Motocicleta marca Honda XLR 125c, Placa - NAR - 7550

26.

288.177

Motocicleta marca Honda XLR 125c, Placa – NAH-1174 (chassi
9C2ND2070NWR005274)

27.

349.079

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa – NAQ-8819 (Chassi
902JD20105R020988)
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28.

349.107

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa NAQ - 9109 chassi
9C2JD20105R020924

29.

349.071

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa NAQ - 8739 Chassi
9C2JD20105R020970

30.

349.658

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, sem placa

31.

349.053

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa NAQ - 8559 Chassi
9C2JD20105R020934

32.

350.062

Motocicleta marca Yhamara, modelo XTZ, 125c, Placa NAQ – 6790 Chassi
9C6KE037050040058

33.

472.659

Motocicleta marca SHINERAY 125c, Placa NUH - 6758

34.

472.662

Motocicleta marca SHINERAY 125c, Placa NUH - 6788 Chassi
LXYJCKL03F0362784

35.

472.661

Motocicleta marca SHINERAY 125c, Placa NUH - 6778 Chassi
LXYJKL03F0362784

36.

448.334

Motocicleta marca Yhamara, modelo Teneré, 250c, Placa NBA - 9895

37.

349.091

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa NAQ - 8939 Chassi
9C2JD20105R020921

38.

349.086

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa NAQ - 8889 Chassi
9C2JD20105R021076

39.

349.065

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa NAQ - 8679 Chassi
9C2JD20105R021014

40.

349.107

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa NAQ - 9129 Chassi
9C2JD20105R20916

41.

308.171

Motocicleta marca Yhamara, modelo NX200C, Placa NAL - 3400 Chassi
9C2JD20105R020934

42.

349.065

Motocicleta marca Honda, modelo BROS 125c, Placa NAQ - 8679 Chassi
9C2JD20105R021014

43.

453.870

Automóvel marca Fiat, modelo Pálio, Placa NAT - 8191

44.

383.859

Automóvel marca Fiat, modelo Uno, Placa NAP - 4538
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45.

383.852

Automóvel marca Fiat, modelo Uno, Placa NAP - 9928

46.

350.056

Automóvel marca Fiat, modelo Uno, Placa NAQ - 6910

47.

453.869

Automóvel marca Fiat, modelo Palio, Placa NAN - 9742

48.

453.858

Automóvel marca Fiat, modelo Pálio, Placa NUI - 9889

49.

454.768

Pick'Up L-200 Triton, cor branca, Placa NBA - 4752

50.

454.769

Pick'Up L-200 Triton, cor branca, Placa NBA - 4762

51.

291.777

Jeep modelo Toyota Placa NAI - 3921

52.

374.030

Caminhão marca Ford Cargo, modelo 1717, placa NAS - 0310, Conv.
Suframa 071/05 chassi nº9B FYCE6U28BBO0742

53.

345.837

Pick-up L200, marca Mitsubishi, Placa NAP 0328, cor branca, ano 2008

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE RORAIMA E _________________, NA FORMA ABAIXO MENCIONADA.

O Estado de Roraima, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 84.012.012/0001-26,
com sede no Palácio Senador Hélio Campos, situado na Praça do Centro Cívico, s/n°, Centro, nesta cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Secretário(a)
de Estado _____________________________, nomeado(a) pelo Decreto n° ________________, inscrito(a) no
C.P.F sob o n° _____________________, e de outro lado a empresa _____________________________,
estabelecida na _______________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, neste ato
representada pelo(a) Senhor(a) _____________________, de nacionalidade _______________, estado civil
_____________, portador(a) da cédula de identidade n° _______________ e inscrito(a) no C.P.F. sob o n°
__________________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante
denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do Processo
n° __________________, que se regerá pela Lei nº. 8.666/93 e Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, pelos
termos da proposta vencedora, e atendidas às cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto o Credenciamento de leiloeiros Públicos Oficiais, devidamente
registrados na Junta Comercial no Estado de Roraima – RR, interessados na preparação, organização e
condução da licitação, para alienação de bens móveis e imóveis inservíveis pertencentes a Secretaria de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA-RR, de acordo com a(s) quantidade(s) e especificação(ões)
técnica(s) constante(s) no Anexo IV (Termo de Referência), que integram o Edital de Credenciamento nº
______/2021, que passam a compor o presente Contrato, independentemente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto: de acordo com o Anexo I do Termo de Referência (Anexo IV do Edital).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO
2.1. Prazo de Execução
2.1.1. O leiloeiro deverá realizar o Leilão em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura
deste contrato;

2.2. Local de Execução
2.2.1. O leilão poderá ser realizado na modalidade presencial ou preferencialmente ON-LINE por meio de sistema
de leilão eletrônico, rede web com transmissão áudio e vídeo em tempo real através do site do leiloeiro credenciado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.3. Para a execução do leilão, o leiloeiro deverá observar a seguinte dinâmica:
3.3.1. O leiloeiro deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, a proposta de Plano do
Leilão, que poderá ser ajustado e obrigatoriamente aprovado pela CONTRATANTE, contendo, no mínimo, os
seguintes elementos:
3.3.1.1. Previsão de data e local de realização do Leilão;
3.3.1.2. Metodologia de avaliação dos bens, bem como o prazo de sua realização;
3.3.1.3. Cronograma detalhado envolvendo todas as etapas para a realização do Leilão;
3.4. Os serviços deverão ser prestados desde a fase de avaliação dos bens, relacionados no Anexo I do Termo de
Referência (Anexo IV do Edital), até o encerramento do Leilão, entendido este como sendo a fase de prestação de
contas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.
3.5. O leiloeiro terá o prazo de 30 (trinta dias) dias antes da realização do leilão para avaliar os bens a serem
leiloados.
3.6. Enquanto houver interesse da Administração Pública a qualquer tempo poderá ser feito leilão dos bens moveis e
imóveis obsoletos desta SEAPA.
3.7. O arrematante ficará responsável pelas operações de desmonte e retirada dos bens do local em que se
encontram.
3.8. A CONTRATADA apresentará a prestação de contas, com a comprovação dos recolhimentos efetuados, do lote
arrematado e dos dados dos arrematantes.
3.9. O leiloeiro terá o prazo de até 15 (quinze) dias, depois da realização do Leilão para apresentar à
CONTRATANTE o Relatório Final contendo “DEMONSTRATIVO FINANCEIRO” de comprovantes de
pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes.
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3.10. No Relatório final deverá constar, no mínimo, descrição dos bens, valor do arremate, CPF/CNPJ e nome
completo do Arrematante-Comprador;
3.11. O Relatório final somente será aprovado pela CONTRATANTE se cumpridas, pelo leiloeiro todas as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
3.12. O leiloeiro irá dispor do prazo de até 10 (dez) dias úteis para analisar o Relatório Final.
3.13. Os valores devidos pelo leiloeiro deverão ser repassados à CONTRATANTE, por meio do Documento de
Arrecadação Estadual - DARE, de acordo com as instruções que serão fornecidas pela CONTRATANTE, no prazo
de até 10 (dez) dias úteis, após a aprovação do Relatório Final.
3.14. Da taxa de comissão a ser observada na Prestação de Contas:
3.14.1. Os compradores pagarão obrigatoriamente 5% (cinco) por cento sobre quaisquer bens arrematados.
3.15. Pelos serviços prestados, nos termos definidos no instrumento de contrato o leiloeiro receberá como
remuneração a comissão no valor 5% (cinco por cento) obtido na Comissão a ser paga diretamente pelo
arrematante-comprador.
3.16. A CONTRATANTE não responderá, nem mesmo solidariamente, pela solvência e adimplência dos
arrematantes.
3.17. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados do LEILOEIRO e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3.18. No caso de eventuais atrasos de repasse do valor do lote à Administração, desde que o leiloeiro não tenha
concorrido de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
leiloeiro, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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 = 0,00016438.

CLÁUSULA QUARTA – DO DESCREDENCIAMENTO
4.1. O Credenciamento será anulado, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento
das normas fixadas tanto neste Contrato quanto as fixadas pelo Edital, incluindo-se a Legislação pertinente sem
prejuízo do contraditório e da ampla defesa;
4.2. O Credenciado bem como a Administração que desejar solicitar o descredenciamento deverá fazê-lo mediante
aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS
5.1. A remuneração do leiloeiro selecionado deverá ocorrer unicamente por meio da cobrança de comissão no
percentual de 5%, calculado sobre o valor do lote arrematado, a ser cobrada do arrematante/comprador.
5.2. Não será devida ao leiloeiro nenhuma outra remuneração a título de taxa administrativa ou equivalente.
5.3. A contratação decorrente do processo não acarretará demandas orçamentárias para a CONTRATANTE,
considerando que não estão previstos pagamentos de qualquer espécie.
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. O contrato advindo da licitação não acarretará em despesas diretas à CONTRATANTE, não sendo, portanto,
necessária a indicação da dotação orçamentária, uma vez que a contratação não gerará ônus aos cofres públicos, ou
seja, não será contraída nenhuma despesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. São obrigações do leiloeiro, além de outras decorrentes da natureza do objeto, quais sejam:
7.1.1. Realizar o leilão dos bens no estado em que se encontram, não cabendo ao Governo do Estado de Roraima,
nem ao leiloeiro público oficial, qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, reposição de peças e
equipamentos com defeitos ou ausentes;
7.1.2. Elaborar a especificação técnica dos bens a serem leiloados, sugerindo valores mínimos de venda a serem
aprovados pelo CONTRATANTE;
7.1.3. Avaliar criteriosamente o valor inicial dos bens (respeitado o parâmetro de valor indicado no Inventário de
Bens da SEAPA) e empenhar-se na obtenção do melhor preço possível para os bens a serem leiloados.
7.1.4. Disponibilizar pessoal qualificado para avaliar a disposição física dos bens ainda na fase preparatória do
leilão, antes de sua divulgação;
7.1.5. Elaborar o edital do leilão e submetê-lo à aprovação da CONTRATANTE.
7.1.6. Disponibilizar datas em horários comerciais para a realização do leilão, fornecendo pelo menos duas opções
em até 30 dias da solicitação da realização do leilão.
7.1.7. Quando o leilão for presencial, a Contratada deverá disponibilizar local adequado para a realização do leilão
em Boa Vista/RR, para atendimento aos arrematantes e recebimento das importâncias apuradas, com máquinas,
equipamentos de som, cadeiras, água potável, copos descartáveis, banheiros e funcionários especializados.
7.1.8. Quando o leilão ocorrer por meio eletrônico, deverá a contratada disponibilizar o seu site da rede Internet para
captação de propostas e acompanhamento online do leilão a ser realizado, estabelecendo um ambiente competitivo,
com interatividade entre os lances recebidos de “viva voz” e os recebidos via web, permitindo uma perfeita
visualização e acompanhamento remoto e in loco, garantindo a segurança e consistência dos lances ofertados nesta
modalidade.
7.1.9. Divulgar o evento em página de internet, cadastro de clientes e redes sociais sem repasse de custos à
CONTRATANTE.
7.1.10. Fornecer à CONTRATANTE as notas de arremates (ou documento equivalente), emitidas por lote
arrematado, constando no mínimo as seguintes informações: nome do arrematante, CPF ou CNPJ, endereço,
telefone e o valor do lance.
7.1.11. Elaborar, assinar e disponibilizar a ata de realização do leilão, relatórios, documentação fiscal,
demonstrativos financeiros, notas fiscais em decorrência da alienação dos bens, bem como de todos os demais
documentos necessários à perfeita e regular conclusão do leilão, em um prazo de até 10 (dez) dias úteis.
7.1.12. Repassar à CONTRATANTE os recibos referentes a entrega dos bens e fiscalizar a sua entrega aos
arrematantes após o pagamento, estabelecendo prazos e multas relativas a obrigações.
7.1.13. Publicar na internet o resultado do leilão.
7.1.14. Executar os serviços contratados utilizando mão de obra qualificada, apresentando relação nominal dos
funcionários que executarão serviços nas dependências da CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas.
7.1.15. Manter preposto, aceito pela contratante, no local de execução dos serviços para representá-la na execução
do contrato, exigindo do mesmo o cumprimento das normas da contratante.
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7.1.16. Realizar a substituição de profissional indicado para execução de serviços, cuja atuação profissional,
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse da
CONTRATANTE.
7.1.17. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços de leiloeiro e exclusivamente pelas despesas, assim como por
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários, decorrentes das relações que ajustar com
empregados ou prepostos utilizados para execução contratual.
7.1.18. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a impostos,
taxas, emolumentos, alvarás, seguros, encargos sociais e trabalhistas.
7.1.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, periculoso, danoso ou insalubre.
7.1.20. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão de
seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execução do contrato.
7.1.21. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado(s) o(s) número(s)
de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos, além de atender prontamente
às recomendações regulares da fiscalização, no tocante à execução dos serviços, assim como ao cumprimento das
obrigações previstas neste Contrato;
7.1.22. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua responsabilidade, de que venha tomar
conhecimento, ter acesso, ou que lhe sejam confiados, relacionados ou não com a prestação dos serviços objeto
deste Contrato;
7.1.23. Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato.
7.1.24. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
7.1.25. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Contrato, o Edital e seu
respectivos anexos, no prazo determinado.
7.1.26. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
7.1.27. Cumprir e fazer cumprir as obrigações legais arroladas na Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de
dezembro de 2019, notadamente aquelas listadas no art. 69.
7.1.28. Submeter à SEAPA, quando for o caso, os recursos apresentados sobre as decisões dos leilões.
7.1.29. Não utilizar o nome da SEAPA - RR, na qualidade de contratado, em quaisquer atividades de divulgação
profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc, com exceção da
divulgação do evento específico.
7.1.30. Organizar o leilão e registro de lances;
7.1.31. Presidir os atos dos leilões e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua competência até os
respectivos encerramentos, com a devida prestação de contas.
7.1.32. Disponibilizar plataforma de leilão eletrônico online que deverá contar minimamente as seguintes
informações:
I - apresentação dos lotes,
II - descrição sucinta dos itens que compõem o lote, acompanhada de fotografias gerais,
III - especificações técnicas relevantes sobre os bens e seu estado de conservação que eventualmente sejam
disponibilizadas pela contratante;
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IV - laudo de avaliação, se for o caso;
V - preço do bem ou do lote.
7.1.33. Disponibilizar canal de comunicação para contato pelos interessados na aquisição dos bens a serem
leiloados, através de meio eletrônico (por e-mail e chat online) e serviço telefônico para orientação sobre o processo
de leilão e a forma de participação.
7.1.34. Organizar e acompanhar a visitação dos interessados ao local onde se encontrarem os bens a serem leiloados;
7.1.35. Dispensar igual tratamento a todos os bens disponibilizados para leilão, tanto na divulgação (propaganda),
como na tarefa de identificação dos possíveis interessados, independentemente do valor e de sua liquidez.
7.1.36. Controlar o leilão tanto por meio eletrônico ou o presencial.
7.1.37. Efetuar a venda dos bens disponibilizados para leilão por preços iguais ou superiores aos da avaliação e à
vista, mediante o recebimento do pagamento, no valor total da arrematação, pelo arrematante, unicamente em Reais,
em cheque nominal ao leiloeiro, TED ou depósito bancário, não aceitando pagamentos condicionais, variantes,
opcionais aos de moeda corrente nacional, qualquer o título ou certificado, para depósito bancário e compensação
em conta bancária do leiloeiro no dia seguinte ao leilão.
7.1.38. Repetir o procedimento para a realização de um novo Leilão, em caso de insucesso;
7.1.39. Prestar contas através de Relatório Final contendo “DEMONSTRATIVO FINANCEIRO” de comprovantes
de pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de
realização do leilão;
7.1.40. Observar no que couber os critérios e práticas de sustentabilidade exigidos no Decreto 7.746 de 05 de junho
de 2012 e pelo Guia Nacional de Licitações Sustentáveis.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras decorrentes da natureza do objeto, quais sejam:
8.1.1. Fornecer ao CONTRATADO os documentos e informações necessários à adequada instrução da sua atividade,
livres de desembaraços, ônus e pendências;
8.1.2. Supervisionar, acompanhar e fiscalizar os serviços prestados;
8.1.3. Notificar ao CONTRATADO, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução dos serviços prestados;
8.1.4. Avaliar as instalações e aparelhamento técnico-operacional que serão utilizados no leilão;
8.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do CONTRATADO, através de Comissão de Leilão
da Estrutura Metálica da Feira do Passarão;
8.1.6. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
8.1.7. Aplicar ao contratado as sanções regulamentares e contratuais;
8.1.8. Permitir o acesso do CONTRATADO às dependências da SEAPA e da Estrutura Metálica da Feira do
Passarão, quando necessário ao cumprimento de suas obrigações;
8.1.9. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO
É
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9.1. É proibido a CONTRATADA, ceder ou transferir total ou parcialmente a terceiro os serviços objeto deste
Contrato.
9.2. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas durante a vigência do
Contrato, deverão ser comunicadas e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras e princípios
disciplinares das licitações e contratos administrativos ocorrerá a rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. É vedado a CONTRATADA, subcontratar o objeto contratual, sem prévio consentimento por escrito da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A execução do Contrato será acompanhada por representante(s) do CONTRATANTE, neste ato
denominado(s) FISCAL(IS), especialmente designado(s) para esse fim, nos termos do Decreto n° 19.213-E de 23 de
julho de 2015;
11.2. O Fiscal de Contrato deve ser, preferencialmente, nomeado dentre servidores efetivos, que não sejam
diretamente subordinados à unidade ou a outros setores responsáveis pela elaboração ou gerência deste contrato, na
respectiva Secretaria ou Órgão de Gestão.
11.2.1. Na hipótese da impossibilidade de atendimento do dispositivo acima, a nomeação do servidor deve ser
precedida da devida justificativa.
11.3. O Fiscal de Contrato deve ter, preferencialmente, fundado conhecimento técnico atinente ao serviço executado
ou ao produto adquirido;
11.4. Compete ao(s) FISCAL(IS) do Contrato:
11.4.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
11.4.2. Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, as decisões e
providências que ultrapassarem sua competência;
11.4.3. Proceder às avaliações e emitir os atestados previstos no Decreto n° 19.213-E, de 23 de julho de 2015;
11.5. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. O atraso injustificado na execução, bem como, a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
CONTRATADA às sanções administrativas previstas nas seguintes hipóteses, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, facultada ao Estado de Roraima, em todo caso, a rescisão unilateral:
a) Advertência por escrito;
b) Multa, nos termos seguintes:
b.1) 15 % (quinze por cento), sobre o valor da proposta, em caso de recusa da CONTRATADA em assinar o
Contrato dentro de 05 (cinco dias úteis), contados da data de sua convocação;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do empenho, por dia de atraso na execução do objeto contratual,
limitado este atraso em até 15 (quinze) dias;
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b.3) 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, por atraso na execução do objeto contratual quando superior a
15 (quinze) dias;
b.4) 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho do Contrato não realizado, no caso de:
b.4.1) Atraso superior a 30 (trinta) dias, na entrega do objeto contratado;
b.4.2) Desistência da entrega do objeto contratado;
b.5) 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho, caso a CONTRATADA venha a dar causa à rescisão
contratual, sem prejuízo das ações cíveis ou criminais aplicáveis à espécie.
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e firmar contrato com a CONTRATANTE por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido prazo da sanção aplicada
com base no item anterior;
12.2. As penalidades estabelecidas nas alíneas b.2 e b.3, do subitem 12.1, poderão ser suspensas em face de casos
fortuitos, ou de força maior, desde que devidamente justificados e comprovados.
12.3. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, subitem 12.1, poderão ser aplicadas em conjunto com as demais
sanções, facultada a defesa prévia da Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
12.4. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, do subitem 12.1, poderão também ser aplicadas à CONTRATADA
quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu (s) representante(s) legal(ais) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticarem ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação, demonstrando não possuir idoneidade para contratar
com a Administração Pública.
Parágrafo Único. Os valores das multas referidas nesta Cláusula serão descontados de qualquer fatura ou crédito da
CONTRATADA.
12.5. Garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e será
descredenciado do Sistema de Cadastramento de Fornecedores da CPL/RR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais, nos termos do artigo 49 do Decreto
nº 29.468-E, de 13 de outubro de 2020, aquele que:
12.5.1 Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
12.5.2 Deixar de entregar documentação exigida no Edital;
12.5.3. Apresentar documentação falsa;
12.5.4 Causar o atraso na execução do objeto;
12.5.5 Não mantiver a proposta;
12.5.6 Falhar ou fraudar a execução do Contrato;
12.5.7 Comportar-se de modo inidôneo;
12.5.8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
12.6. As penalidades previstas no item anterior serão obrigatoriamente registradas no respectivo sistema de cadastro
de fornecedor.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79, nas hipóteses previstas no art. 78,
com as consequências indicadas no art. 80, todos da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666/1993.
13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos:
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA
14.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do artigo 57, Lei nº 8.666/93, conforme
interesse e/ou necessidade da CONTRATANTE.
14.2. Este Contrato terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado – DOE/RR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
15.1. Este Contrato somente sofrerá alterações ante as circunstâncias de fatos supervenientes dispostas no art. 65 da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
numerado em ordem crescente e publicado no Diário Oficial do Estado – DOE/RR. Será vedada a modificação do
objeto.
Parágrafo Segundo. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como, o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, pode ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Aplicam-se à execução do Contrato e, especialmente aos casos omissos, as disposições contidas na Lei nº.
10.520/2002, na Lei 8.666/1993 e demais normas nacionais e estaduais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019,
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
17.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, no Diário Oficial do Estado –
DOE/RR, nos termos do Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da comarca de Boa Vista - Roraima para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento
deste Contrato.

E por se acharem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento para que surta todos
os efeitos em Direito previstos.

Boa Vista-RR, ______de______________ de 2021.

PELO CONTRATANTE:

_______________________________
CONTRATANTE

PELA CONTRATADA:

_______________________________
CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Everson dos Santos Cerdeira - Cel QOC BM, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, em 27/08/2021, às 11:23, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº
27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o
código verificador 2778675 e o código CRC 0FD30EB1.
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