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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 037/2021-PMC 

 

O MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, com sede à Tv. 

Gentil Bittencourt, Nº 01, bairro Centro, CEP 68.400-000, nesta cidade de Cametá/PA, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 05.105.283/0001-50, neste ato representado por seu prefeito, Sr. Victor 

Correa Cassiano, brasileiro, inscrito no CPF/MF n° 002.498.652-62 e portador da cédula de 

identidade nº 6200730 SSP/PA, torna público que, por meio de seu Pregoeiro designado pelo 

Decreto Municipal nº 229 de 14 de Abril de 2021, realizará licitação, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP, do tipo MENOR PERCENTUAL COBRADO, sob o regime de 

Empreitada por Preço Unitário tudo em conformidade com 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, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n°. 

3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei 

Complementar 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, 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. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

Data da sessão: 05/10/2021 

Horário: 09:00h 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
     

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 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 (DEMUTT) 

Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Cametá, 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. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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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 CAMETÁ. 

1.3. Será participante o seguinte órgão: 

1.3.1. Departamento Municipal de Transito e Transporte de Cametá. 

 

2. DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, que permite a participação dos interessados na modalidade 

licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

2.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no 

sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor 

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018.  

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

3.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2216/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 037/2021 

 

 

TV Benjamin Constant nº 438 – Centro – CEP: 64.000-000 – CAMETÁ/PA 
E-mail: pregaoeletronico@gmail.com 

3.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta 

ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas 

com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Municipal. 

3.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.2.5.  Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

3.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “Não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.3.1. Que enquadra-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

3.3.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

3.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

3.4.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.4.2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

3.4.3. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 03 de 26/04/2018. 

3.4.4. Neste processo não será aplicado previsto nos Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 

123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 147/2014, 

pois haverá prejuízo ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a administração pública, 

conforme art. 49, III, Lei Complementar 123/2006. 

 

4. ENVIO DAS PROPOSTAS  E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente 

por meio do sistema, concomitantemente com todos os documentos de habilitação exigidos no 
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edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública 

4.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os 

documentos de habilitação apresentados.  

4.6. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

4.7. A falsidade da declaração de que trata o item anterior deste edital sujeitará o licitante às 

sanções previstas na legislação vigente.  

4.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

4.8.1. Percentual do item; 

4.8.2. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia; 

4.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

4.10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

4.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

4.12. Os documentos que compõem a habilitação dos licitantes somente serão disponibilizados 

para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local, indicados neste Edital. 
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5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

5.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

5.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

5.6. Será aplicado ao certame o modo de disputa aberto, nos termos do Decreto Federal 

nº 10.024 de 2019. 

5.7. O lance deverá ser ofertado pelo percentual unitário do item com variação percentual 

e considerando o intervalo mínimo entre lances 0,1%, nos termos do Inc. III, Art. 14, Decreto 

Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

5.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao 

gerenciador do sistema. 

5.8.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

5.8.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto 

ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o 

intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, 

conforme o disposto no § 3º, do Art. 30 do Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

5.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  
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5.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.11. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

5.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte 

e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação.  

5.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada considerando o prazo previsto 

de dez minutos aplicado ao modo de disputa aberto, Art. 32, do Decreto Federal nº 10.024 de 

20/09/2019. 

5.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

5.15. O percentual máximo a ser proposto pelos participantes será de até 60% (sessenta 

por cento) sobre a renda do leilão para o item 01 e será de até 20% (vinte por cento) sobre a 

renda do leilão para o item 02, a título de despesas com preparação do leilão, 

compreendendo-se entre essas despesas preparatórias a remoção e a guarda dos veículos. 

5.16. Remuneração pelos serviços prestados pelo Leiloeiro contratado pela vencedora 

deverá se paga pelo arrematante do bem, no percentual estabelecido pelo parágrafo único 

do art. 24 do Decreto Federal N° 21.981/32 (cinco por cento), e não se inclui no percentual de 

disputa que trata o item 6.14. 

 

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

6.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado 

pela Administração ou manifestamente inexequível. 

6.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente percentual simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os percentuais dos serviços salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
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6.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

conforme previsto no Decreto Federal 10.024/2019, por meio de funcionalidade disponível no 

sistema, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

6.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

6.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

6.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

6.7. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no 

edital. 

6.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

deverá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

6.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

6.9. Na situação prevista no subitem 7.8, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte 

decline de seu direito de preferência, considerar-se-ão convocadas, desde já, a microempresa ou 

empresa de pequeno porte remanescente e, assim, sucessivamente e na ordem classificatória, as 

demais que se enquadrem no limite de até 5% (cinco por cento), para o exercício do mesmo direito. 

6.10. 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. 
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6.11. O percentual máximo a ser proposto pelos participantes será de até 60% (sessenta por 

cento) sobre a renda do leilão para o item 01 e será de até 20% (vinte por cento) sobre a renda do 

leilão para o item 02, a título de despesas com preparação do leilão, compreendendo-se entre essas 

despesas preparatórias a remoção e a guarda dos veículos, . 

6.12. 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. 

 

7. DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. A comissão de até 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. 

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 CAMETÁ, em 

nenhum momento, custos ou ônus decorrentes da presente contratação. 

 

8. DA VISITA TÉCNICA 

8.1. Os(as) licitantes deverão obrigatoriamente realizar visita técnica em local indicado pela 

Comissão Permanente de Licitação, acompanhado de membro da Comissão permanente de 

licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, 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. 

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

antes da data fixada à realização do certame. 

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

CAMETÁ, com antecedência de 24:00 horas pelo e-mail: pregaoeletronicopmc@gmail.com. 

mailto:pregaoeletronicopmc@gmail.com
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8.4. A visita deverá ser feita por um Responsável Técnico da LICITANTE, devidamente 

qualificado e credenciado. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. 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). 
   

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 

21º e 23º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018. 

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

9.2.2. O licitante terá o prazo de duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 

para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação e, se necessário, dos 

documentos complementares, conforme previsto no Decreto Federal nº 10.024/2019. 

9.2.3. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 

melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o item 

anterior. 

9.2.4. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf 

serão enviados nos termos do disposto Decreto Federal nº 10.024/2019. 

9.3. Os licitantes QUE NÃO estiverem cadastrados ou regulares no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018, deverão apresentar a seguinte documentação 

relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.4. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. 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; 

9.4.3. 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; 

9.4.4. 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; 

9.4.5. Certidão Específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 

atualizada; 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2216/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 037/2021 

 

 

TV Benjamin Constant nº 438 – Centro – CEP: 64.000-000 – CAMETÁ/PA 
E-mail: pregaoeletronico@gmail.com 

9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 

devidamente atualizada; 

9.4.7. 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; 

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

autorização; 

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

consolidação respectiva; 

9.4.10. Documentos de identificação de todos os sócios proprietários (carteira de identidade, 

ou equivalente e CPF). 

9.4.11. Alvará de Localização. 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas juntamente com QSA; 

9.5.2. 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; 

9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.5.4. 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; 

9.5.5. 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; 

9.5.6. 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;  

9.5.7.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
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9.5.8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou distrital do domicílio ou sede 

do licitante e do licitador, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.5.9. 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;  

9.5.10. 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.  

9.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados ou regulares no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, 

conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018, deverão apresentar a 

seguinte documentação: 

9.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

9.6.2. Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, 

falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão; 

9.6.3. Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que 

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

9.6.4. 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; 

9.6.5. 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); 

9.6.6. 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; 

9.6.7.  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 
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LG = --------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

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

Passivo Circulante 

9.6.8. 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. 

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio de:  

9.7.1. 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. 

9.7.2. 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. 

9.7.3. Será exigida a seguinte documentação complementar. 

9.8. Declaração de Comprovação de que a licitante realizou a visita técnica prevista no item 8 

deste edital através da apresentação de comprovante de visita emitido pela comissão de Licitação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA. 

9.9. Declaração que a empresa participante, irá cumprir com todas as condições e exigências, 

em especial relativas a estrutura mínima exigida, contidas no Termo de Referência. 

9.10. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados pelo pregoeiro, 

deverão ser encaminhados a Comissão Permanente de Licitação – CPL / CAMETÁ, Situada 
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à Avenida Gentil Bitencourt nº 01, Bairro: Central, CEP 68400-000, Cametá - PA, no prazo 

de 03 (três) dias úteis. 

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

legalmente permitidos. 

9.11. 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 no sistema eletrônico, para comprovar 

a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período;  

9.11.1. 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; 

9.12. As empresas cadastradas EM SITUAÇÃO REGULAR no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, instituído pela Secretaria de Administração Federal, 

FICARÃO DISPENSADAS DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS DE QUE TRATAM 

OS ITENS 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.7, 9.4.10, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.7, 9.5.8, 9.6.1, 

9.6.4, 9.6.6, 9.7.1 E 9.7.2 DO PRESENTE EDITAL, nos termos do Decreto Federal 

10.024/2019. 

9.13. O licitante em situação irregular no SICAF deverá apresentar todos os documentos de 

habilitação listados no presente Edital, para participar da presente licitação. 

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.16. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final e, se necessário, conforme o que dispõe o Decreto Federal n° 

10.024/2019, os documentos complementares do licitante declarado vencedor, deverão ser 

encaminhados no prazo de 02 (duas) horas, via anexo do sistema 

(www.portaldecompraspublicas.com.br) a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e a proposta deverá: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 

ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada, quando for o caso. 

 

11.  DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no 

mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
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12.1. 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. 

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

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência 

da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  

13.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para 

identificar possível proibição de contratar com o Poder Público.  

13.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde 

que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 

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

previstos no Termo de Referência. 

 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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15.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

16. DO RECEBIMENTO  

16.1. 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. 

16.2. A Empresa vencedora comprometer-se-á a realizar todos os serviços descritos no Termo 

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

16.3. 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. 

16.4. A fiscalização ao contrato exercida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 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 CAMETÁ 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 CAMETÁ isenta de toda e 

qualquer responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em decorrência, possam ocorrer. 

 

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

licitante/adjudicatário que:  

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. apresentar documentação falsa; 

17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. não mantiver a proposta; 

17.1.6. cometer fraude fiscal; 

17.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

17.2. 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. 
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17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

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

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

17.3.2. 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; 

17.3.3. 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; 

17.3.4.  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. 

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

17.5. 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. 

17.6. 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. 

17.7. 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. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

Referência. 

 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, na forma 

eletrônica, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste 
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PREGÃO, mediante petição a ser enviada em FORMATO PDF e DOC , EXCLUSIVAMENTE 

para o endereço eletrônico pregaoeletronicopmc@gmail.com. 

18.2. 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. 

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

18.4. 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. 

18.5. 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. 

18.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

18.7. 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. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. 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.   

19.2. 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. 

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

19.4. 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. 

19.5. 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. 

mailto:pregaoeletronicopmc@gmail.com
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19.6. 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. 

19.7. 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. 

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

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. 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    

19.10. Cópia do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, nos endereços 

eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br/ e www.prefeituradecameta.pa.gov.br 

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

 

19.11.1. Anexo I – Termo de Referência; 

19.11.2. Anexo II – Modelo de Planilha de Apresentação de Proposta; 

19.11.3. Anexo III – Minuta de contrato. 

  

 

Cametá (PA), 22 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Adenilton Batista Veiga 

Pregoeiro CPL/PMC 

Decreto nº 229/2021-GAB/PMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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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 (DEMUTT) Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de 

Cametá, 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 DEMUT 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 DEMUT 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 
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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 DEMUT/PMC e mediante o pagamento dos 

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 DEMUT/PMC; 

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 CAMETÁ-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 Cametá, 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 Cametá-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: 
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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 Cametá; 

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 Cametá, 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 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 Cametá; 

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 Cametá; 

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 Cametá, 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 
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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 DEMUT, 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. 

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 Cametá, 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 Cametá, 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 
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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. 

 

  

 

 

 

 

JOAO BATISTA MONTEIRO NETO 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

PROCESSO Nº XXXXXX/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021 

 

OBJETO:  

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

VALOR DE  

PERCENTUAL  

COBRADO 

1 
PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO – 

DEMUTT 
60  % 

  Especificação: Preparação e realização de leilão público por leiloeiro 

oficial, de veículos retidos no pátio do DEMUTT, 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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ANEXO III 

 

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2021-PMC 

PREGÃO ELETRÔNICO N°XX/2021 

PROCESSO Nº XXXX/2021  

  

 

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 (DEMUTT) Departamento 

Municipal de Trânsito e Transporte de Cametá, 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 

CAMETÁ/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX 

E A EMPRESA ________________. 

 

     Por este Instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMETÁ/DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, com sede à XXXXXXXXXX, Nº XX, bairro 

XXXX, CEP 68.400-000, nesta cidade de Cametá/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 

mailto:adm@kaizencd.com.br
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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 (DEMUTT) Departamento Municipal 

de Trânsito e Transporte de Cametá, 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 

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 Cametá, 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. 
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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 – 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 – 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 Cametá, em nenhum 

momento, custos ou ônus decorrentes da presente contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO – 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. 

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; 
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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. 
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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 representantes 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 

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 
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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: 
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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; 

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. 
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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 

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 
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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 
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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: 

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 Cametá, 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. 

Cametá,        de          de 2021. 

____________________               

CONTRATANTE 

________________________ 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

NOME:  NOME: 

CPF:  CPF:  
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