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RECIBO DO EDITAL 

CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 

 

NOME: _______________________________________________________________ 

 

CPF/MF Nº __________________________TELEFONE (  ) ___________________________ 

 

ENDEREÇO:_________________________________CIDADE: _________UF:__________ 

 

EMAIL__________________________________  

 

CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:______________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE CREDENCIAMENTO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

___________________________, _____ DE ________________________ DE 2018. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

SENHOR LEILOEIRO 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E V.Sª, 

SOLICITO QUE PREENCHA O RECIBO DO EDITAL E ENVIE PARA O E-MAIL: 

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com. 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DE QUALQUER 

COMUNICAÇÃO EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

(ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

 

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial 

do Município, no endereço www.pontagrossa.pr.gov.br , e no portal do site – opção AMTT, para as 

empresas interessadas em participar, a acessá-la para obtenção das informações necessárias 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. 

 

 

mailto:sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
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MINUTA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, inscrita no CNPJ sob nº 

05.073.426/0001-99, sediada a Rua Doutor Colares, 750 – 1º andar – centro, Ponta Grossa – PR, 

representada por seu Presidente Sr. Roberto Pellissari, torna público para os interessados, que fará 

Credenciamento, regido pela Lei Federal nº 8.6666 de 21 de junho de 1993 e demais disposições 

aplicáveis, em conformidade e especificações constantes no presente Edital e seus anexos: 

 

DATA PARA PROTOCOLAR:       DE  01º A 14 DE AGOSTO DE 2018 

HORÁRIO: DAS 10H00M ÀS 17H00M 

e-mail: sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com 

Telefone: 042-3901-4012 

Site: www.pontagrosa.pr.gov.br 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. 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, conforme especificações apresentadas no 

Projeto Básico.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando a crescente necessidade de liberar espaço do Pátio Municipal de Recolhimento de 

veículos, adequando os procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e realização de leilão 

de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por Órgãos e Entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito – SNT, nos termos dos arts. 271 e 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

com redação dada pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, e da Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016, 

o qual dispõem sobre retenção, remoção e leilão de veículo. 

2.2. Os veículos cadastrados no Pátio Municipal de Recolhimento  de Veículos – PMRV e não 

reclamados por seus proprietários poderão ser levados à hasta pública considerando a data de 

recolhimento e o prazo de retirada. 

 

Fazem parte deste Edital: 

Anexo 01– Modelo de Solicitação De Credenciamento 

Anexo 02 –  Minuta do contrato 

 



 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750  – 1º Andar  –  Centro      Fone: (42) 3901-4012  
 
 

Chamada Pública/Credenciamento 002/2018   

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

 

3 
 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1. Não poderão participar do presente credenciamento os leiloeiros que por ventura estejam 

enquadrados nos casos seguintes: 

a) Suspenso pela respectiva Junta Comercial, conforme art. 42 da Instrução Normativa 17, de 

05/12/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, da Secretaria da Micro 

e Pequena Empresa da Presidência da República; 

b) Que descumpra a proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição federal de 1988. 

c) Com grau de parentesco até 2º  (segundo) grau com servidores, ocupantes de cargos em comissão 

ou funcionários da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte; 

d) Que possua qualquer dos impedimentos previstos no Decreto Federal nº  21.981/32 e outros 

contidos em normatizações legais e regulamentares que disciplinem a atividade de leiloeiro; 

 

3.2.Os leiloeiros interessados neste credenciamento são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade 

das informações e dos documentos apresentados em qualquer de suas fases; 

3.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento; 

3.4. As normas que disciplinam este credenciamento serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da participação dos interessados, observados os direitos dos participantes; 

3.5. A participação neste credenciamento implica a aceitação plena e irrevogável das normas 

constantes do presente Edital e de seus anexos; 

 

4. DO ENVELOPE DE CREDENCIAMENTO 

4.1. Os leiloeiros com interesse em participar do credenciamento deverão requerer seu credenciamento 

mediante apresentação de carta de SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (modelo anexo 01), a 

qual deverá estar acompanhada dos documentos relacionados conforme listados abaixo, sendo que a 

não apresentação é motivo de impossibilidade de participação no credenciamento. 

a) Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do estado em que exerce a 

profissão em conformidade com o art. 25 da IN 17, de 05/12/2013 - DREI; 

b) Cópia da Cédula de identidade -RG; 

c) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF, com situação cadastral 

regular, emitida através da internet, com data não superior a 30 (trinta) dias, anteriores à data do 

credenciamento; 

d) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de Certidão de 

Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União administrados pela RFB – Receita 

Federal do Brasil e PGFN -  Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de certidão expedida na forma da 

lei, e prazo de validade; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, referente ao domicilio profissional do 

leiloeiro, abrangendo os tributos mobiliários e imobiliários através de certidão expedida, na forma 

da lei, no prazo de validade. Na hipótese do leiloeiro não ser proprietário de imóvel no Município 

de seu domicilio profissional, deverá ser apresentada certidão negativa ou declaração expedida 

pela Municipalidade que comprove essa situação ou, ainda, declaração de isenção devidamente 

assinada; 

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

Econômica Federal,  no prazo de validade; 

h) Certidão negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, emitida pela Justiça do trabalho; 

i) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação, que o impeça de 

participar de licitações (Anexo 03) 

j) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos (Anexo 03) 

k) Comprovação de que o PROPONENTE executa/executou serviço de natureza semelhante ao 

solicitado neste edital, para a realização de leilões oficiais extrajudiciais de bens móveis diversos, 

mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, no original ou por cópia autenticada 

em cartório, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em papel timbrado do 

emitente, identificação do signatário, nome, endereço, telefone, e se for o caso correio eletrônico 

para contato e conter: 

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. 

 

II.1. Esta exigência poderá ser comprovada por qualquer meio idôneo, com apresentação de 

Ata de Realização de Leilão, contendo o local do evento e data, acompanhada de folder ou sitio 

eletrônico do local em que o mesmo foi realizado. 

 

l) Declaração formal de que disponibiliza estrutura operacional (pessoal e material) adequada ao 

perfeito cumprimento do objeto do credenciamento; 

m) Declaração que dispõe de solução técnica para realização de leilão oficial, utilizando recursos de 

tecnologia da informação, permitindo recebimento de lances em ato presencial e via WEB  

concomitantemente; 
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4.2. As certidões que não consignarem de forma expressa o respectivo prazo serão consideradas 

válidas por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua respectiva expedição. 

4.3. Os documentos solicitados deverão ser originais ou cópia autenticada. A autenticação poderá ser 

realizada por servidor público com a apresentação da via original, por tabelião designado ou 

autenticação digital. 

4.4. Será de total responsabilidade do interessado os documentos de habilitação para protocolar. 

4.5. O(s) interessado(s) disponibilizará(ão) todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados. 

 

5. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

5.1.1.  O Credenciamento terá validade por  12 (doze)  meses, a contar da publicação do  edital 

no Diário Oficial do Município e de jornais de grande circulação no Município e Estado. 

 

6. DA TAXA DE COMISSÃO A SER PAGA AO LEILOEIRO 

6.1. Nos termos do artigo 24 do Decreto nº 21.981/1932, é prevista a percentagem de 5% (cinco por 

cento) sobre o montante arrecadado no leilão como taxa de pagamento aos serviços prestados ao 

leiloeiro oficial. 

 

7. DA SELEÇÃO DO CREDENCIADO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. O processamento e julgamento ficará a cargo da Comissão Especial, designada para este fim e 

será realizado nos próximos dias ao encerramento de protocolização dos leiloeiros interessados; 

7.2. A divulgação do resultado dos leiloeiros habilitados será publicada em Diário Oficial do Município 

e jornais de grande circulação, site da prefeitura e AMTT.  

7.3. A seleção do leiloeiro bem como a execução do leilão para veículos removidos, recolhidos e 

apreendidos será por meio de sorteio dentre aqueles habilitados no credenciamento. 

7.4. Será concedido 05 (cinco) dias úteis para os leiloeiros exercerem o direito de interpor recurso 

contra o resultado do credenciamento; 

7.5. Se não houver recurso, será realizado sorteio entre os leiloeiros habilitados; 

7.6. O sorteio será realizado pelo Presidente da Comissão de Leilão designada pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte,  juntamente com a Comissão Especial; 

7.7. Sendo sorteado o leiloeiro, será formalizado o processo de  contratação, para as fases 

preparatória e executória do leilão, para prestação de contas e repasse do valor arrematado para a 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte; 

7.8. Todos os atos e fatos ocorridos durante a sessão de Credenciamento serão registrados 

em Ata, que será assinada pelos membros da Comissão; 
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7.9. Os leiloeiros que forem credenciados, serão convocados para um novo sorteio, inclusive o 

que já tenha sido sorteado anteriormente, caso a Autarquia necessite de realizar novo leilão durante a 

vigência do credenciamento; 

7.10. A convocação será realizada por carta registrada com serviço de “aviso de Recebimento” 

– AR, com antecedência de 10 (dez) dias em relação a data prevista para novo sorteio. 

 

8. DO CONTRATO, PRAZO E GARANTIA 

8.1. Após a realização do processo administrativo, o leiloeiro selecionado terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação para assinar o Termo de Contrato, 

cuja vigência será de 12 (doze ) meses; 

8.2. O prazo previsto para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do credenciado e que seja aceita pela Administração. 

8.3. Poderá ensejar descredenciamento do leiloeiro, por recusa injustificada em assinar o 

Contrato; 

8.4. Para celebração do contrato, será verificado se o leiloeiro continua atendendo às 

condições que lhe permitiram ser credenciado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte; 

8.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela contratada, que 

tenham servido de base para o julgamento, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos; 

8.6. A contratada deverá  iniciar  a execução do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos 

a partir do recebimento da Ordem de Serviço;  

8.7. A Contratada é a única responsável pela garantia dos serviços prestados.  

8.8. Caso ocorra algum problema, de responsabilidade da Contratada, esta deverá saná-lo sem 

ônus de qualquer espécie à Contratante. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. Não há previsão de recursos orçamentário para a presente contratação, considerando que 

as despesas relativas aos serviços especificados correrão por conta da taxa de comissão do leiloeiro, 

conforme previsto no art. 24, parágrafo único, do Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 

e art. 12 da Lei Estadual 19.140, de 27/09/2017. 

9.2. A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ficará isenta de qualquer pagamento ao 

leiloeiro e/ou a terceiros, não havendo custos para a Administração. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Identificação dos veículos que encontram-se no pátio há mais de 60 (sessenta) dias, 

contados do recolhimento (art. 328 caput, do CTB); 
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10.2. Na hipótese do proprietário não estar presente por ocasião do recolhimento do veículo, 

deverá ser providenciada a notificação no art. 4º, § 4º, da Resolução 623/2016 do CONTRAN; 

10.3. Expedir o edital de notificação de retirada do veículo (art. 5º da Resolução 623/2016 do 

CONTRAN); 

10.4. Veículos com restrições judiciais ou policiais deverá ser providenciada a notificação 

prevista no art. 4º, § 8º da Resolução 623/2016 do CONTRAN (art. 328 § 14 do CTB); 

10.5. Identificação dos veículos“ em circulação” e dos veículos “sucatas” (art. 328 § 1º, I e II do 

CTB)(; 

10.6. Levantamento de débitos e ônus existentes sobre cada veículo; 

10.7. Avaliação dos veículos (art. 15 de Resolução 623 do CONTRAN); 

10.8. Analisar a existência de veículos que se enquadrem na condição de “material ferroso”, art. 

16, § 4º da Resolução 623/2016 do CONTRAN e art. 328, § 16 do CTB: 

10.9. No que se refere aos veículos considerados “sucatas”, deverá ser observado o 

procedimento previsto no art. 17 da Resolução 623 do CONTRAN); 

10.10. Elaboração e Publicação do Edital de leilão, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

– art. 20 da Resolução 623/2016 do CONTRAN; 

10.11. Registro do órgão responsável pelo leilão, no sistema RENAVAM, de que o veículo está 

sendo levado a leilão (exceto sucata)  - art. 18 da Resolução 623 do CONTRAN; 

10.12. Comunicação prévia, aos órgãos responsáveis para desvinculação dos débitos  existentes 

sobre o veículo arrematado – art.328,  § 8º do CTB; 

10.13. Realização do leilão público (sendo que no segundo leilão o bem poderá ser ofertado a 

partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme previsto no art. 328 do CTB; 

10.14. Disponibilizar suporte técnico, logístico e jurídico; 

10.15. Assessoria e coordenação para organização dos leilões; 

10.16. Coleta e separação de todos os documentos dos bens;     

10.17. Elaboração e publicação do edital; 

10.18. Divulgação, propaganda e marketing; 

10.19. Realização do leilão; 

10.20. Outros serviços afins e necessários à conclusão do leilão; 

10.21. Promover os leilões a serem realizados no âmbito do município de Ponta Grossa e 

adjacências, cadastrando e divulgando os lotes a serem apregoados, podendo ser leilão presencial ou 

eletrônico, no site do leiloeiro contratado através da rede de internet. 

10.22. Elaborar a especificação técnica dos bens a serem leiloados, sugerindo valores mínimos 

de venda, e serem aprovados pela CONTRATANTE. 

10.23. Fotografar os bens que serão leiloados, separando-os em lotes identificados; 

10.24. Prestar assistência aos interessados; 
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10.25. Certificar os cadastros dos interessados através de análises eletrônicas junto aos 

principais órgãos de proteção ao crédito; 

10.26. Quando da realização do Leilão por meio eletrônico, deverá disponibilizar o seu site da 

rede Internet para captação de propostas e acompanhamento on line dos leilões a serem realizados, 

estabelecendo um ambiente competitivo com interatividade entre os lances recebidos de “viva voz” e 

os recebidos via web, permitindo uma perfeita visualização e acompanhamento remoto e in loco; 

10.27. Se o Leilão for presencial, deverá a Contratada organizar o mesmo, incluindo aluguel do 

espaço se necessário, pessoal técnico à montagem do evento, instalação de equipamentos de 

informática (Datashow, notebook, telão e outros equipamentos que se fizerem necessários), e a 

confecção de catálogos, panfletos e cartazes contendo as especificações técnicas dos bens a serem 

leiloados; 

10.28. Coordenar a liquidação financeira dos lotes arrematados e quando via eletrônico, 

disponibilizar em seu site da rede Internet os boletos bancários para pagamento do preço do bem 

arrematado e do valor devido à CONTRATADA; 

10.29. Enviar à CONTRATANTE no prazo de até 10(dez) dias úteis, após o leilão dos bens, 

relatórios discriminando os bens leiloados e arrematados, os lances dos vencedores e a qualificação 

dos respectivos arrematadores, para emissão das competentes CARTAS DE ARREMATAÇÃO e 

assinatura dos Documentos Únicos de Transferência – DUT’s, nos casos de veículos; 

10.30. No prazo de até 10 (dez) dias úteis, após receber dos arrematantes o valor previsto e 

devido como parte de seu pagamento, conforme estabelecido em sua proposta e no contrato, entregar 

aos arrematantes as Notas Fiscais correspondentes, para que os mesmos possam efetuar a retirada 

dos bens junto a CONTRATANTE; 

10.31. Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de marketing, de forma a atingir 

o potencial mercado comprador, bem como providenciar por meio de mídia eletrônica a divulgação 

pública dos leilões; 

10.32. Empenhar-se para que os leilões transcorram com normalidade e segurança, dentro das 

disposições previstas neste Edital, de forma a serem evitados danos e/ou prejuízos a CONTRATANTE 

e/ou aos participantes, fazendo o encerramento do leilão imediatamente após a realização do evento 

com lavratura das ATAS; 

10.33. Cumprir fielmente as exigências do contrato, de modo que os serviços sejam prestados de 

acordo com este Termo de Referência; 

10.34. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 

trabalho com os profissionais contratados, previstos em legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, viagens, hospedagens, estadia 

e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto; 
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10.35. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 

do objeto do contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas necessárias à 

perfeita execução dos serviços; 

10.36. Responsabilizar-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte que estiverem sob seus cuidados, ressarcindo a mesma quaisquer 

despesas decorrentes por qualquer problema; leilão dos bens 

10.37. Prever pagamento a vista para todos os bens leiloados; 

10.38. Realizar o leilão com estrita observância da legislação pertinente, e não entregar notas de 

arrematação dos bens negociados aos respectivos arrematantes antes de recebido integralmente o 

valor correspondente mediante confirmação de depósito identificado, em conta específica indicada pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte;  

10.39. Preencher o Certificado de Registro do Veículo – CRV/DUT (documento de transferência) 

de cada veículo leiloado, com os dados do respectivo arrematante; 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exigir o cumprimento, pelo leiloeiro, das obrigações estabelecidas neste instrumento; 

11.2. Fiscalizar todas as fases do leilão, de modo que possam ser rigorosamente cumpridas as 

exigências legais; 

11.3. Subsidiar o Contratado com informações e/ou comunicações úteis e necessárias ao melhor 

e fiel cumprimento das obrigações; 

11.4. Comunicar ao Contratado toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos 

serviços, objeto desta contratação; 

 

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.1. Após a realização do leilão, deverá ser disponibilizado à Administração, relatório contendo 

data do leilão, número e descrição do lote, valor do lance inicial e de arrematação de cada lote, o valor 

total alcançado no leilão, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, quantidade de lotes 

arrematados e quantidade de lotes não arrematados; 

12.2. O Contratado deverá prestar contas à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte do 

leilão realizado, em até 10 (dez) dias úteis após a respectiva realização; 

12.3. O relatório da prestação de contas do Leilão, será aprovado pela Comissão de Leilão, 

somente se cumpridas todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

12.4. Será de responsabilidade do Contratado a apresentação de comprovante de depósito em 

até 10 (dez) dias úteis após a prestação de contas mencionada no subitem acima, o valor auferido  no 

leilão com a venda dos bens; 
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13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. O leiloeiro deverá executar diretamente os serviços sem transferência de responsabilidade 

ou subcontratação. 

 

14. DA VISTORIA 

14.1. O leiloeiro que tiver interesse em realizar vistoria deverá agendar com a Comissão do 

Leilão pelo telefone (42)99944-4741, de segunda a sexta feira, em horário de expediente, com a 

servidora Sandra Terezinha Batista, a partir da data de publicação do Edital de Credenciamento até o 

dia útil anterior à data da sessão de credenciamento; 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO 

15.1. Qualquer interessado poderá impugnar o presente ato convocatório de Chamada 

Pública/Credenciamento por eventuais irregularidades; 

15.2. A impugnação deverá ser dirigida à Comissão Especial de Chamada 

Pública/Credenciamento e conter o nome completo do responsável, razão social da empresa, número 

do CNPJ, telefone, endereço eletrônico, devendo ser protocolada na Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, em endereço indicado no cabeçalho, horário das 09h00m às 17h00m.  

15.3. Não serão conhecidas as impugnações interposta apenas por e-mails ou outra forma não 

prevista no presente ato. 

15.4. A impugnação será julgada em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento do 

protocolo, e a resposta será publicada em Diário oficial do Município, disponibilizada no site da 

Prefeitura de Ponta Grossa e site da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte e Jornal de grande 

veiculação. 

 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Ficará a cargo do(s) fiscal(is) exercer(em) ampla e permanente fiscalização durante toda 

a execução do contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos.  

16.2. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomar toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato.  

16.3. A credenciada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela 

administração, lhe garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou 

em execução.  

16.4. A credenciada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas 

pelos fiscais do contrato.  



 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750  – 1º Andar  –  Centro      Fone: (42) 3901-4012  
 
 

Chamada Pública/Credenciamento 002/2018   

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

 

11 
 

16.5.  A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza 

verificadas durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, 

inclusive notificando a credenciada.  

16.6. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade competente, proposta de rescisão do 

contrato, quando o objeto estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as 

especificações e, ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que 

ensejem a adoção dessa medida ou de outras sansões, garantida à ampla defesa à Credenciada.  

16.7. É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da 

conformidade dos serviços objeto deste contrato, verificando se a prestação de serviço vem 

ocorrendo de forma satisfatória.  

16.8. A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade da servidora   Sandra Terezinha 

Batista  e fiscal suplente o servidor  Aramis  Pontes ou Victor Rafael Glitz. 

16.9. O acompanhamento da execução dos serviços estará sob responsabilidade da Comissão 

de Leilão designada para acompanhamento do contrato e as ocorrências, as quais deverão ser 

registradas em relatório anexado ao processo do credenciado.  

 

17. DAS SANÇÕES 

A credenciada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Ato ou 

em outros que o complementem, sem prejuízo de outras sanções legais, as penalidades previstas no 

Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 além de responsabilização civil e criminal.  

a) Advertência. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa: 

I. Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor de 

arrematação do Leilão; 

a) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem I. será contada em dias corridos, 

a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao termino do prazo ajustado. 

c) Multa de  10% (dez por cento) sobre o valor total das arrematações realizadas, no caso de 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida. 

i. Não assinatura do contrato; 

ii. Apresentação de documentação falsa; 

iii. Comportamento inidôneo; 

iv. Cometimento de fraude fiscal. 

17.1. Caso o credenciado(a) não efetue o repasse nos prazos ajustados, incidirá multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da inexecução do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 

17.2. A multa será elaborada através de processo administrativo ou outra forma de cobrança 

administrativa ou judicial; 
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17.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso, sendo-lhe franqueada vista ao processo; 

17.4. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicada em dobro, sempre que se repetir 

a causa; 

 

18.    DA RESCISÃO  

18.1. Caso ocorra motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do 

credenciado, o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela credenciante a qualquer 

momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços. 

 

19. DOS RECURSOS 

19.1. Dos atos praticados no procedimento previsto neste Edital, caberá recurso no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do resultado em Diário Oficial do Município e 

jornais de grande circulação “Jornal da Manhã” e “Estado do Paraná”; 

19.2. A falta de manifestação no prazo referido no subitem 19.1. e motivada da intenção de 

interpor recurso, por parte do(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso; 

19.3.  Interposto o recurso, a Comissão Especial poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-la devidamente informada a autoridade competente. 

19.4. O recurso contra decisões da Comissão Especial de Credenciamento não terá efeito 

suspensivo. 

19.5. Os recursos deverão ser protocolados na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,  

sita a Rua Dr. Colares, 750 Centro de segunda a sexta-feira, horário das 12:00 horas às 17:00 horas, 

A/C da Comissão Especial de Credenciamento, indicada para a realização do certame. 

19.6. Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, as razões do 

recurso, o pedido de nova decisão e já estar instruídos com todos os documentos que o recorrente 

achar pertinente para a comprovação de suas alegações. 

19.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

19.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento 

19.9. Como condição para sua contratação o leiloeiro sorteado deverá manter as mesmas 

condições habilitatórias, prestar informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos 

estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes da contratação. 
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20.  DAS PENALIDADES 

20.1. Ensejarão cancelamento do Credenciamento e impedimento de contratar com a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte durante o processo de credenciamento as ocorrências praticados 

por leiloeiros credenciados: 

a) Recusa injustificada em assinar o Contrato; 

b) A não manutenção das condições previstas em Edital, inviabilizando a contratação; 

20.2. As penalidades previstas para a fase de execução de contrato deste credenciamento 

constam na minuta de contrato em anexo neste edital; 

20.3. A critério da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, poderá ser aplicada penalidade 

de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo período de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das outras sanções 

previstas neste Edital. 

20.4. Poderá ser aplicada a penalidade de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública , na forma do inciso IV,  § 3º do art. 87 da Lei Federal 8.666/93, na ocorrência 

do art. 88 desta Lei. 

20.4..1. A  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública vigorará 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. A reabilitação será concedida sempre que o 

leiloeiro  ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de depois de decorrido o prazo da 

penalidade aplicada; 

20.5. As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. É facultado À Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte: 

a) Promover  diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em 

qualquer fase do credenciamento, sendo vedada, a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria ser apresentada no prazo previsto neste edital; 

b) Convocar os leiloeiros participantes do credenciamento para quaisquer esclarecimentos porventura 

necessários ao entendimento das informações prestadas; 

21.2. Os casos omissos do presente edital serão resolvidos pela Comissão Especial de 

Credenciamento de acordo com a legislação em vigor. 

                                                                                         Ponta Grossa, 24 de julho de 2018 

 

 

Engº Roberto Pellissari 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2018 

ANEXO 01 – SOLICITAÇÃO  DE CREDENCIAMENTO 

 

 

.Eu, ________________, portador do CPF/MF________________, matriculado na Junta 

Comercial do___________sob a matrícula nº_________, residente  à _________,nº____, 

bairro_______, cidade de _______, estado________, CEP_____na condição de leiloeiro 

público/oficial,  venho solicitar o credenciamento para realizar leilões de veículos removidos, 

recolhidos e apreendidos, que se fizerem necessários e que estão sob a responsabilidade da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, em conformidade com o que prescreve a Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais disposições aplicáveis. 

Para tanto apresento(amos) em anexo documentação exigida no item 4.2. do Edital. 

 

Também declaramos: 

a) sobre as penas da lei que, tomamos conhecimento da íntegra do edital de Credenciamento n 

º 002/2018 e seus anexos, e concordamos plenamente com seus termos e atendemos a todas 

condições e exigências nele contidas; 

b) Inexiste(m) fato(s) que impeçam nossa habilitação e estamos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências que venham a se verificar posteriormente, caso firmemos contrato com 

esta Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte; 

c) Dispomos de qualificação técnica e de estrutura para elaboração dos avisos de publicação do 

leilão, elaboração do edital do leilão, elaboração dos catálogos para distribuição do edital por 

mala direta aos interessados e arrematantes cadastrados, bem como dispomos de local 

adequado para a realização do leilão, com endereço de fácil localização, com sistema 

audiovisual, com projetor de imagens e acomodações adequadas  para abrigo e conforto dos 

arrematantes, e que  instalaremos secretaria no local do leilão para atendimento aos 

compradores e recebimento das importâncias apuradas, com equipamentos de som e equipe 

qualificada suficiente para atendimento aos arrematantes. 

 

 

Local e data_____ 

Assinatura do Leiloeiro_____ 

CI/RG:_________CPF/MF:________ 
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Nota: 

a) A carta de credenciamento deverá estar acompanhada de toda documentação solicitada no 

item 4.2. 

b) Deve ser impressa em 01 (uma) via, conforme modelo acima, em papel timbrado; 

c) Não poderá conter ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 

d) Deverá estar datada e com a indicação do local; 

e) Ser rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo leiloeiro 
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ANEXO 02 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2018 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº   /2018 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS 

REMOVIDOS, RECOLHIDOS E APREENDIDOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E O LEILOEIRO__________ 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE...... e o leiloeiro______,inscrito na Junta 

Comercial nº______, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, residente à ____-,nº__-

Bairro____CEP____, cidade_____ Estado_____, portador da Cédula e Identidade/RG sob 

nº_____,SSP/_____ e inscrito no CPF/MF sob nº ______, tendo em vista o que consta no Processo 

Administrativo nº__/2018 e em observância às disposições da Lei federal nº 8.666/1993, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento nº ______/2018, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto  de prestação de serviços para administrar e operacionalizar 

Hasta(s)  Pública(s) de veículos apreendidos pelo Município de Ponta Grossa,  cuja responsabilidade de 

desfazimento esteja a cargo da  AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

1.2. Os serviços serão executados em conformidade com as especificações, condições, solicitação de 

credenciamento do  CONTRATADO e tudo o que consta do Credenciamento n º 002/2018, que fazem 

parte integrante do presente Contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

1.3. Nos termos do artigo 24 de Decreto nº 21.981/1932, fica definida aqui a percentagem de 5% 

(cinco por cento) sobre o  montante arrecadado no leilão como taxa de comissão a ser paga ao 

leiloeiro.        

CLAUSULA TERCEIRA  - DA DOTAÇÃO 

3.1. Não há previsão  de recursos  orçamentários para a presente contratação, considerando que as 

despesas relativas aos serviços especificados correrão por conta da taxa de comissão do leiloeiro, 

conforme previsto no artigo 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981/1932. 

CLAUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1.  A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ficará isenta de qualquer pagamento 

ao leiloeiro e/ou terceiros, não havendo custos para a Administração, 
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CLAUSULA QUINTA –DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência do contrato será pelo período de até 12 (doze) meses com inicio em________ 

e findo em________. 

CLAUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. O valor de percentual da comissão será fixo e irreajustável devido as características do serviço 

prestado e da forma de remuneração. 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Exigir o cumprimento, pelo leiloeiro, das obrigações estabelecidas neste instrumento; 

7.2. Fiscalizar todas as fases do leilão, de modo que possam ser rigorosamente cumpridas as exigências 

legais; 

7.3. Subsidiar o Contratado com informações e/ou comunicações úteis e necessárias ao melhor e fiel 

cumprimento das obrigações; 

7.4. Comunicar ao Contratado toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos serviços, objeto 

desta contratação; 

7.5. Proceder a entrega dos bens aos arrematantes mediante a apresentação das Notas de Vendas 

emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial; 

7.6. Proceder a entrega dos Certificados de Registro dos Veículos – CRV, previamente preenchidos pelo 

Leiloeiro Oficial e devidamente assinados pela autoridade competente, com firma reconhecida,   

Certificado de Registro e Licenciamento dos veículos –CRLV e cópias dos comprovantes de pagamento 

do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – 

DPVAT para os respectivos arrematantes; 

CLAUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO CONTRATADO 

8.1. Identificação dos veículos que encontram-se no pátio há mais de 60 (sessenta) dias, contados do 

recolhimento (art. 328 caput, do CTB); 

8.2. Na hipótese do proprietário não estar presente por ocasião do recolhimento do veículo, deverá ser 

providenciada a notificação no art. 4º, § 4º, §8º da Resolução 623/2016 do CONTRAN; 

8.3. Expedir o edital de notificação de retirada do veículo (art. 5º da Resolução 623/2016 do CONTRAN); 

8.4. Veículos com restrições judiciais ou policiais deverá ser providenciada a notificação prevista no art. 

4º, § 4º, § 8º  da Resolução 623/2016 do CONTRAN (art. 328 § 14 do CTB); 

8.5. Identificação dos veículos “ em circulação” e dos veículos “sucatas” (art. 328 § 1º, I e II do CTB)(; 

8.6. Levantamento de débitos e ônus existentes sobre cada veículo; 

8.7. Avaliação dos veículos (art. 15 de Resolução 623 do CONTRAN); 

8.8. Analisar a existência de veículos que se enquadrem na condição de “material ferroso”, art. 16, § 4º 

da  Resolução 623/2016 do CONTRAN e art. 328, § 16 do CTB: 

8.9. No que se refere aos veículos considerados “sucatas”, deverá ser observado o procedimento 

previsto no art. 117 da Resolução 623 do CONTRAN); 
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8.10. Elaboração e Publicação do Edital de leilão (com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

– art. 20 da Resolução 623/2016 do CONTRAN; 

8.11. Registro peo órgão responsável pelo leilão, no sistema RENAVAM, de que o veículo está 

sendo levado a leilão (exceto sucata)  - art. 18 da Resolução 623 do CONTRAN; 

8.12. Comunicação prévia, aos órgãos responsáveis para desvinculação dos débitos  existentes 

sobre o veículo arrematado – art.328,  § 8º do CTB; 

8.13. Realização do leilão público (sendo que no segundo leilão o bem poderá ser ofertado a 

partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme previsto no art. 328 do CTB; 

8.14. Disponibilizar suporte técnico, logístico e jurídico; 

8.15. Assessoria e coordenação para organização dos leilões; 

8.16. Coleta e separação de todos os documentos dos bens; 

8.17. Elaboração e publicação do edital;  

8.18. Apresentar previamente minuta de cada aviso do leilão de bens, e providenciar as 

publicações necessárias, exceto a publicação do Diário Oficial do Município DOM, que será realizada 

pela CONTRATANTE; 

8.19. A Divulgação, propaganda e marketing, de responsabilidade da CONTRATADA; 

8.20. Em conjunto com a Autarquia  realizar a composição dos lotes dos bens para venda de 

modo a torna-los atrativos para a venda; 

8.21. Outros serviços afins e necessários à conclusão do leilão; 

8.22. Promover os leilões a serem realizados no âmbito do município de Ponta Grossa e 

adjacências, cadastrando e divulgando os lotes a serem apregoados, podendo ser leilão presencial ou 

eletrônico, no site da empresa contratada através da rede de internet. 

8.23. Elaborar a especificação técnica dos bens a serem leiloados, sugerindo valores mínimos 

de venda, e serem aprovados pela CONTRATANTE. 

8.24. Fotografar os bens que serão leiloados, separando-os em lotes identificados; 

8.25. Prestar assistência aos interessados; 

8.26. Certificar os cadastros dos interessados através de análises eletrônicas junto aos 

principais órgãos de proteção ao crédito; 

8.27. Quando da realização do Leilão por meio eletrônico, deverá disponibilizar o seu site da 

rede Internet para captação de propostas e acompanhamento on line dos leilões a serem realizados, 

estabelecendo um ambiente competitivo com interatividade entre os lances recebidos de “viva voz” e os 

recebidos via web, permitindo uma perfeita visualização e acompanhamento remoto e in loco; 

8.28. Se o Leilão for presencial, deverá a Contratada organizar o mesmo, incluindo aluguel do 

espaço se necessário, pessoal técnico à montagem do evento, instalação de equipamentos de 

informática (Datashow, notebook, telão e outros equipamentos que s e fizerem necessários, e a 

confecção de catálogos, panfletos e cartazes contendo as especificações técnicas dos bens a serem 

leiloados; 
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8.29. Coordenar a liquidação financeira dos lotes arrematados e quando via eletrônico, 

disponibilizar em seu site da rede Internet os boletos bancários para pagamento do preço do bem 

arrematado e do valor devido à CONTRATADA; 

8.30. Enviar à CONTRATANTE no prazo de até 10(dez) dias úteis, após o leilão dos bens, 

relatórios discriminando dos bens leiloados e arrematados, os lances dos vencedores e a qualificação 

dos respectivos arrematadores, para emissão das competentes CARTAS DE ARREMATAÇÃO e 

assinatura dos Documentos Únicos de Transferência – DUT’s, nos casos de veículos; 

8.31. No prazo de até 10 (dez) dias úteis, após receber dos arrematantes o valor previsto e 

devido como parte de seu pagamento, conforme estabelecido em sua proposta e no contrato, entregar 

aos arrematantes as Notas Fiscais correspondentes, para que os mesmos possam efetuar a retirada dos 

bens junto a CONTRATANTE; 

8.32. Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de marketing, de forma a atingir 

o potencial mercado comprador, bem como providenciar por meio de mídia eletrônica a divulgação 

pública dos leilões; 

8.33. Empenhar-se para que os leilões transcorram com normalidade e segurança, dentro das 

disposições previstas neste Edital, de forma a serem evitados danos e/ou prejuízos a CONTRATANTE 

e/ou aos participantes, fazendo o encerramento do leilão imediatamente após a realização do evento 

com lavratura das ATAS; 

8.34. Cumprir fielmente as exigências do contrato, de modo que os serviços sejam prestados de 

acordo com este Termo de Referência; 

8.35. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 

trabalho com os profissionais contratados, previstos em legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, viagens, hospedagens, estadia e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto; 

8.36. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 

do objeto do contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas necessárias à 

perfeita execução dos serviços; 

8.37. Responsabilizar-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte que estiverem sob seus cuidados, ressarcindo a mesma quaisquer 

despesas decorrentes por qualquer problema; leilão dos bens 

8.38. Prever pagamento SOMENTE a vista para todos os bens da CONTRATANTE que venham 

a ser vendidos no leilão; 

8.39. Realizar o leilão com estrita observância da legislação pertinente, e não entregar notas de 

arrematação dos bens negociados aos respectivos arrematantes antes de recebido integralmente o valor 

correspondente mediante confirmação de depósito identificado. 
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8.40. Preencher o Certificado de Registro do Veículo – CRV/DUT (documento de transferência) 

de cada veículo leiloado, com os dados do respectivo arrematante, responsabilizar-se por eventuais 

rasuras e extravios e entrega-lo à CONTRATANTE. 

CLAUSULA NONA – PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO 

9.1. O prazo para início da execução dos serviços é de  até 05 (cinco) dias corridos, após o 

recebimento da Ordem de Serviço. 

CLAUSULA DÉCIMA – DAS VEDAÇÕES 

10.1. É vedado ao contratado: 

I. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

II. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

 CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade da servidora Sandra Terezinha Batista 

designada pela Portaria______e fiscal substituto servidor Aramis_________designado pela portaria 

nº______. A(o) fiscal realizara o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de 

auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, e que  ocorrências deverão ser 

registradas em relatório anexados ao processo do credenciado. 

11.2. Ficará a cargo dos fiscais exercerem ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do 

contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

11.3. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomar toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato.  

11.4. O leiloeiro deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe 

garantindo, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução.  

11.5. A credenciada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais 

do contrato. 

11.6. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive 

notificando a credenciada. 

11.7. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando 

o objeto estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, 

quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa 

medida ou de outras constantes no Ato de Convocação de Chamada Pública/Credenciamento, 

garantida à ampla defesa à Credenciada. 

11.8. É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade dos  

serviços objeto deste contrato, verificando se a prestação de serviço vem ocorrendo de forma 

satisfatória 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

12.1. O contratado sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Ato ou 

em outros que o complementem, sem prejuízo de outras sanções legais, as penalidades previstas no Art. 

2º da Lei Municipal 8393/2005 além de responsabilização civil e criminal. 

1) Advertência. 

2) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, no repasse calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida. 

3) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao término do prazo ajustado. 

4) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, pelo descumprimento de qualquer cláusula 

contratual: 

a)  não assinatura do contrato. 

b)  apresentação de documentação falsa. 

c)  comportamento inidôneo. 

d)  cometimento de fraude fiscal. 

12.2. Caso o contratado não efetue o repasse nos prazos ajustado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da inexecução do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 

12.3. A multa será realizada através de processo administrativo ou outra forma de cobrança administrativa 

ou judicial. 

12.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

12.5. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

12.6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa 

previa do interessado e recurso. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, desde 

que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente do Ato de Convocação de Chamada Pública/Credenciamento, 

poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão 

dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA  - DA RESCISÃO 

14.1. O presente  termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses prevista no art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93, com as consequências no art. 80 da mesma Lei. 
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14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO 

o direito à prévia e ampla defesa. 

14.3. O contratado reconhece os direitos da Contratante  em caso de rescisão administrativa prevista no 

art. 77 da Lei federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - DA EFICÁCIA 

15.1. O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial 

do município e jornais de grande veiculação. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para 

qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

17.2.    Ao firmar este contrato declara a credenciada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 

 

Ponta Grossa, 

Contratado                             Contratante 

Testemunhas: 


