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1º Adendo à Chamada Pública/Credenciamento nº 002/2018 

Considerando questionamentos  por interessados ao credenciamento, a Autarquia Municipal, através da Divisão de Licitações, vem 

informar o seguinte: 

Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais visando a realização de hasta pública de veículos removidos, recolhidos e apreendidos 

na modalidade leilão, cuja responsabilidade de desfazimento esteja a cargo da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

NOVA DATA DE CREDENCIAMENTO: 09/08 A 22/08/2018 

Onde se lê: 

4. DO ENVELOPE DE CREDENCIAMENTO 

g) Certidão de Regularidade do FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço emitida pela Caixa Econômica Federal,  no prazo 

de validade; 

I. Comprovando a realização de leilão, com índice de sucesso, nas respectivas  alienações, de no mínimo 40% (quarenta 

por cento) de bens arrematados em relação à quantidade dos ofertados; 

II. Comprovando o local e data da realização do leilão, infraestrutura utilizada para os preparativos e para realização efetiva 

do respectivo leilão. 

Leia-se: 

g) Certidão de Regularidade do FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço emitida pela Caixa Econômica Federal,  ou  

comprovação do Cadastro Especifico do INSS – CEI, emitido pela Receita Federal, no prazo de validade; 

I. Comprovando a realização de leilão, com índice de sucesso, nas respectivas alienações, com no mínimo o quantitativo 

de 100 (cem) veículos, dos quais, 40% (quarenta por cento) de bens arrematados em relação à quantidade dos ofertados; 

II. Comprovando o local e data da realização do leilão, infraestrutura utilizada para os preparativos e para realização efetiva 

do respectivo leilão, através de: 

• Ata de leilão;  

• Protocolo do leiloeiro na Junta Comercial;  

• Cópia do termo de abertura  e encerramento do livro do leiloeiro e a página devidamente registrada na Junta Comercial; 

• Anúncios em jornais, revistas, 

•  Edital de publicação; 

•  Publicação de resultado;  

• Relatório de vendas protocoladas junto a órgão de trânsito contratante. 

Onde se lê: 

Anexo 01 [...] Nota: a) A carta[...] no item 4.2. 

Leia-se: 

Anexo 01 [...] Nota: a) A carta[...] no item 4.1. 

Acrescenta:  

ANEXO 02 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2018 - MINUTA DE CONTRATO 

CLAUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO CONTRATADO 

8.21. Outros serviços afins e necessários à conclusão do leilão, inclusive buscando medidas judiciais cabíveis para baixa de 

débitos dos veículos arrematados. 

Tendo em vista este adendo, permanecem inalteradas  as demais exigências do Edital. 

                                                                                                             Ponta Grossa, 08 de agosto de 2018 

Engº Roberto Pellissari 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 


