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PREÂMBULO
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, inscrito no CNPJ sob o N.º 01.609.408/0001-28, com sede na Avenida Rubens 
Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, em atendimento à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto-E N.º 781/2021, TORNA 
PÚBLICO torna público para conhecimento dos interessados, que estará Credenciando, empresas prestadoras de 
serviços de recebimento e instituições financeiras que se habilitarem a prestar o CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS 
OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE 
DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, exclusivamente no município de Marataízes - ES, de acordo com o Decreto 
Federal N.º 21.981/1932, Decreto Federal N.º 22.427/1933, Decreto Federal N.º 99.658/1990, Lei Federal N.º 
8.666/1993, Instrução Normativa DREI N.º 72/2019 e normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital e 
respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, que se realizará no dia 22 de 
novembro de 2021, às 09:30 horas, conforme Processo Administrativo N.º 075332/2021.

ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE:
LOCAL DE ENTREGA: Sala do Setor de Licitações.
LOCAL DE ABERTURA: Avenida Rubens Rangel, N.º 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - CEP: 29345-000.
O Envelope deverá ser entregue diretamente no Setor de Licitações até o dia 22 de novembro de 2021, às 09:30 
horas.

O Edital poderá ser obtido no Link https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, no Setor de Licitações, com 
sede na Avenida Rubens Rangel, N.º 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES, no horário de atendimento ao público, das 
08:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, por E-mail licitacaomarataizes@gmail.com, e maiores informações pelo 
telefone (28) 3532-6777.
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

1. OBJETO
1.1 - O presente Edital tem por objeto o Credenciamento de Leiloeiros oficiais para processar os serviços abaixo 
discriminados e de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.
1.2 - Este Edital de Credenciamento visa a pré-qualificação e seleção de Leiloeiros Oficiais para futuras realizações de 
licitações públicas na modalidade "Leilão", não gerando, portanto, a obrigação por parte do Município de Marataízes em 
celebrar Termo de Credenciamento com os futuros Credenciados.

2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO
2.1 - A sessão pública do Credenciamento terá início com a entrega do Envelope contendo toda a Documentação de 
Habilitação e deverá ser entregue, devidamente fechado, impreterivelmente no local e data especificados abaixo:

LOCAL DE ENTREGA: Sala do Setor de Licitações.
LOCAL DE ABERTURA: Avenida Rubens Rangel, N.º 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - CEP: 29345-000.
O Envelope deverá ser entregue diretamente no Setor de Licitações até o dia 22 de novembro de 2021, às 09:30 
horas.

2.2 - Todos os horários estabelecidos neste Edital, aviso e Sessão Pública observarão, para todos os efeitos, o horário 
oficial de Brasília - DF.
2.3 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do Credenciamento na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
endereço estabelecido.
2.4 - No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Credenciamento, com respeito a:
2.4.1 - Recebimento do Envelope contendo a Documentação de Habilitação de cada interessado;
2.4.2 - Abertura do Envelope contendo a Documentação de Habilitação de cada interessado;
2.4.3 - Devolução do Envelope contendo a Documentação de Habilitação aos licitantes inabilitados;
2.4.4 - Seleção dos licitantes habilitados e posterior sorteio para a formalização do Rol dos Credenciados.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar do certame pessoas físicas que sejam Leiloeiros Oficiais, devidamente cadastrados na categoria 
de classe, que reúnam as condições de qualificação exigidas neste Edital, cadastrados ou não no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). O cadastramento no SICAF poderá ser realizado em qualquer 
unidade dos órgãos / entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da 
Federação.
3.2 - É vedada a participação de:
3.2.1 - Empresas e Consórcios, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 - Leiloeiro com parentesco até segundo grau com servidores da Prefeitura Municipal de Marataízes;
3.2.3 - Leiloeiro que estiver com a Matrícula Oficial suspensa pela Junta Comercial correspondente;
3.2.4 - Leiloeiro suspenso temporariamente de participar em licitação pelo Município de Marataízes;
3.2.5 - Leiloeiro declarado inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; e
3.2.6 - Leiloeiro impedido de contratar com o Município de Marataízes em razão de outras sanções administrativas ou 
judicialmente aplicadas.
3.3 - O descredenciamento do Leiloeiro Oficial ocorrerá caso este não cumpra as regras e condições fixadas para o 
atendimento, sendo estes imediatamente excluídos do rol de Credenciados prestados. Ressaltamos que este deverá 
seguir rigorosamente o exposto no Decreto Federal N.º 21.981/1932 de 19/12/1932, Decreto Federal N.º 99.658/1990 de 
30/10/1990 e da Lei Federal N.º 8.666/1993 de 21/06/1993, e das demais legislações pertinentes.

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
4.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o prazo legal não serão aceitas alegações de 
desconhecimento.
4.2 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Envelope contendo a Documentação relativa ao 
processo de Credenciamento dos Leiloeiros interessados, qualquer cidadão, com plena capacidade civil, é parte legítima 
para impugnar este Edital, devendo a Administração processar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
4.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o Leiloeiro que não o fizer até o segundo dia útil que 
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anteceder a abertura do Envelope.
4.4 - Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados, preferencialmente, via E-
mail, licitacaomarataizes@gmail.com, ou por correspondência dirigida a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, os 
pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital deverão, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências:
4.5 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO decidirá sobre o pedido interposto no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados do seu recebimento, apoiado se necessário pelo Setor Técnico Demandante, pelo Órgão Jurídico, 
contábil, e / ou outros, conforme o caso.
4.6 - A falta de pedido de esclarecimentos ou a não impugnação aos termos deste Edital de CREDENCIAMENTO, na 
forma e prazo legalmente definidos, acarreta a decadência do direito de arguir as regras do certame.
4.7 - O Município de Marataízes não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos ou impugnações protocolizadas 
fora do prazo, e em local diverso do mencionado neste Edital.

5. DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
5.1 - Os documentos devem ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, ou original e cópia para ser 
autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, ou servidor da Administração.
5.1.1 - Não será realizado por esta Comissão Permanente de Licitação autenticação de documentação baseada em 
cópia autenticada, devendo para tanto, ser apresentado documento original.
5.2 - Não serão aceitos protocolos de certidões e / ou de documentos de que trata este item 5, sendo a apresentação 
dos referidos de inteira responsabilidade do Leiloeiro Oficial.
5.3 - Do Requerimento.
5.3.1 - Os Leiloeiros Oficiais interessados no Credenciamento deverão formalizar requerimento dirigido à COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO e instruí-lo obrigatoriamente com a Documentação constante deste item 5 do Edital e 
seus subitens.

a) - Requerimento para realizar Leilões Oficiais destinados à alienação de bens móveis inservíveis e de bens imóveis do 
Município de Marataízes - ES - Anexo II;
b) - Declaração de que não tem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não se acha declarado inidôneo ou 
suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, estando ciente da responsabilidade de declarar 
ocorrências posteriores - Anexo III;
c) - Declaração deque sob as penas da Lei, em obediência ao disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal, no inciso V do Artigo 27 da Lei Federal N.º 8.666/1993, acrescido pela Lei N.º 9.854/1999, que não emprego 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos - Anexo IV;
d) - Declaração deque sob as penas da Lei, que não me encontro destituído, suspenso, ou impedido de exercer a função 
de Leiloeiro Oficial, nos termos dos Artigos 16 a 18 do Decreto Federal N.º 21.981/1932 - Anexo V;
e) - Declaração sob as penas da Lei que possui Capacidade Técnica para a realização de Leilões online e presencial, 
simultaneamente, através de software personalizado com site em nome do licitante, não permitido a associação de 
Leiloeiros utilizando a mesma plataforma operacional; devendo ser solicitado pela CREDENCIANTE simular um Leilão 
online demonstração, visando comprovar a Capacidade Técnica de seu sistema, exigida para a realização de Leilão 
online e presencial, simultaneamente - Anexo VI;
f) - Formulário de Dados Cadastrais - Anexo VII;
g) - Apresentação de no mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, para os quais já tenha o licitante prestado serviços relativos ao objeto desta licitação, devidamente 
acompanhados dos Catálogos do Leilão e das publicações do Edital, que comprove haver o Leiloeiro realizando Leilão 
de bens inservíveis (móveis, sucatas, materiais diversos, etc. e veículos) e bens imóveis;
h) - Certidão oficial fornecida pela Junta Comercial de Registro como Leiloeiro Oficial, bem como sua regularidade para o 
exercício da Serventia, na forma das disposições do Decreto Federal N.º 21.981/1932, com data de emissão não 
superior a 60 (sessenta) dias do Termo final para apresentação do Envelope de Documentação, que ateste a regular 
matrícula do Leiloeiro;
i) - Cópia autenticada da cédula de identidade;
j) - Cópia autenticada do CPF;
k) - Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal;
l) - Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito negativa de Tributos municipais do local onde esteja localizada sua 
matrícula;
m) - Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito negativa de débitos Estaduais emitida pela Secretaria Estadual da 
Fazenda;
n) - Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito negativa de Ações Cíveis e Criminais, dos setores e distribuição 
dos lugares onde reside, na Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar.

5.3.2 - Não serão aceitos documentos apresentados por E-mail.
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6. DA ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1 - O Leiloeiro Oficial candidato ao Credenciamento, deverá entregar diretamente no Setor de Licitações, 01 (um) 
Envelope, LACRADO, contendo a "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", com a seguinte identificação na parte 
externa:

6.1.1 - Modelo de identificação do Envelope:

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Nome do Leiloeiro: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 

À Prefeitura Municipal de Marataízes
Comissão Permanente de Licitação
Credenciamento N.º 000002/2021
Processo Administrativo N.º 075332/2021

6.2 - O Envelope contendo o requerimento obrigatoriamente instruído com a Documentação de Habilitação, e as 
Declarações constantes do item 5 e seus subitens deverão ser apresentados em Envelope indevassável, e ainda indicar 
em sua parte externa e frontal a seguinte identificação:
6.3 - O Envelope deverá ser entregue na data, horário e local indicados no subitem 2.1 deste Edital, sendo vedada a 
remessa dos mesmos por via postal ou por qualquer outra forma não prevista neste instrumento.
6.4 - Somente será aceito o Envelope que estiver identificado corretamente, não sendo permitido à Comissão ou 
funcionário responsável fazer os respectivos acertos, devendo, se for o caso, anotar a anormalidade encontrada e 
comunicá-la por escrito à Comissão.
6.5 - Após o horário descrito no subitem 2.1, nenhum Envelope ou documento pertinente a este Credenciamento será 
recebido pela Comissão ou funcionário responsável, não sendo permitido aos interessados fazerem acréscimos ou 
modificações no Envelope já entregue.
6.6 - A entrega do Envelope configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem 
como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, 
obrigando-se o requerente a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo à participação, quando for 
o caso.
6.7 - Cada Leiloeiro poderá apresentar apenas um Envelope contendo a Documentação de Habilitação.
6.8 - O Envelope referido neste item 6 permanecerá fechado e inviolado até a hora de sua abertura na sessão pública.

7. SESSÃO PÚBLICA DO CREDENCIAMENTO
7.1 - Da Sessão Pública de Abertura do Envelope:
7.1.1 - No dia e hora marcados para a abertura da Sessão Pública, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
apresentará aos presentes o Envelope entregue dentro do prazo previsto neste Edital, para rubrica de todos;
7.1.2 - A Comissão abrirá o Envelope, e após verificado, seu conteúdo será rubricado por todos os presentes;
7.1.3 - Abertos os trabalhos da reunião pelo Presidente da Comissão, não serão recebidos outros documentos, nem 
serão permitidos adendos ou alterações naqueles que tiverem sido apresentadas, ressalvada a faculdade de a Comissão 
promover diligências para a obtenção de informações e esclarecimentos complementares de quaisquer dos Leiloeiros 
participantes;
7.1.4 - Após a rubrica a Comissão efetuará a análise da Documentação apresentada nos termos deste Edital e da 
Legislação que disciplina a matéria, cujo resultado, proferido após as diligências eventualmente necessárias, será 
registrado em Ata;
7.1.5 - A sessão de abertura do Envelope e aposição da competente rubrica mencionada neste subitem 7.1, a critério da 
Comissão, à vista do volume de Pedidos de Credenciamento, poderá ser suspensa para posterior análise da 
Documentação e julgamento dos Pedidos de Credenciamento.
7.2 - Da Sessão de Julgamento da Habilitação:
7.2.1 - Será desclassificado do Credenciamento o Leiloeiro que deixar de apresentar a Documentação na forma e prazos 
previstos no item 5 deste Edital;
7.2.2 - O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital, e será considerado habilitado o 
Leiloeiro Oficial que apresentar o Requerimento, as Declarações, e a Documentação necessária à habilitação, em cópia 
autenticada por cartório competente, ou original e cópia para ser autenticada pela Comissão, ou servidor da 
Administração;
7.2.3 - Será considerado inabilitado o Leiloeiro Oficial que deixar de apresentar a Documentação solicitada, apresentá-la 
com vícios / defeitos, contrariar qualquer exigência contida neste Edital, ou cujos documentos estiverem com prazo (s) de 
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validade expirado (s);
7.2.4 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a idoneidade do 
documento, ou não impeça seu entendimento;
7.2.5 - A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação de Leiloeiro deverá ser comunicada 
imediatamente à Comissão, no momento em que se verificar;
7.2.6 - Dada a natureza do Termo de Credenciamento, bem como a especificidade dos serviços, serão Credenciados os 
Leiloeiros Oficiais que atenderem as exigências às necessidades elencadas neste Edital;
7.2.7 - Após adoção das providências pela Comissão, todos os documentos serão juntados ao respectivo processo;
7.2.8 - A sessão de julgamento mencionada neste subitem 7.2, a critério da Comissão, à vista do volume de Pedidos de 
Credenciamento, poderá ser suspensa para posterior continuação dos procedimentos;
7.2.9 - Será lavrada Ata que conterá o registro das principais ocorrências da reunião, em especial a enumeração do 
Leiloeiro participante que apresentou o Envelope contendo a "Documentação de Habilitação";
7.2.10 - Havendo renúncia expressa de todos os participantes ao direito de interpor recurso contra o resultado do 
julgamento da habilitação no ato em que foi adotada a decisão, a Comissão poderá realizar, nesta mesma sessão, o 
sorteio para ordenamento dos Leiloeiros habilitados no banco de Credenciados, de tudo lavrando-se Ata;
7.2.11 - Decorrida a fase de habilitação, não cabe desistência pelo participante, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente formalmente comunicado e aceito pela Comissão.
7.3 - Da Sessão de Classificação:
7.3.1 - A Comissão, após análise da Documentação dos participantes e verificada sua regularidade, convocará os 
Leiloeiros Oficiais habilitados para a sessão pública de sorteio destinado à elaboração do rol de Credenciados, sendo 
que a relação numerada obedecerá ao critério de ordem de sorteio;
7.3.2 - A sessão pública de sorteio para elaboração do rol de Credenciados será realizada na Avenida Rubens Rangel, 
N.º 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - CEP. 29345-000, Sala da Comissão Permanente de Licitação, em data e 
horário previamente designado e comunicado aos Leiloeiros Oficiais participantes;
7.3.3 - A relação numerada de Leiloeiros Oficiais Credenciados será utilizada de forma a se estabelecer a ordem de 
designação e o rodízio dos Leiloeiros, e será rigorosamente seguida, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro 
sorteado;
7.3.4 - O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou estiver suspenso / impedido de realizar Leilões, perderá a vez, situação 
em que será chamado o próximo na ordem de classificação;
7.3.5 - Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será ocupada pelo próximo na ordem de classificação, 
reordenando os demais.

8. PROCEDIMENTO DO SORTEIO
8.1 - Para a Sessão do sorteio, a Comissão terá à sua disposição 02 (duas) urnas, sendo o procedimento realizado da 
seguinte maneira:
8.1.1 - Serão dispostas na urna de N.º 1, tantas cédulas quantas forem os licitantes habilitados, cada qual com a 
indicação do nome dos Leiloeiros em disputa;
8.1.2 - Serão dispostas na urna de N.º 2, tantas cédulas quantas forem os licitantes habilitados, cada qual com a 
indicação da numeração do 1º (primeiro) até o último colocado;
8.1.3 - O Presidente da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna de N.º 1 o nome do Leiloeiro e da urna 
de N.º 2 a cédula que indicará a ordem que o licitante ocupará na lista dos Leiloeiros em disputa (Rol de Credenciados);
8.2 - O resultado do julgamento será disponibilizado no link: https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao.

9. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Das decisões da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO de inabilitação do participante ou de elaboração da 
lista dos Credenciados caberá recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sessão pública de 
sorteio e lavratura da ata, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal N.º 8.666/1993.
9.2 - O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal de Marataízes, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso.
9.3 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que, se desejarem, poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis.
9.4 - Durante o prazo previsto para interposição dos recursos, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO abrirá vista 
de todo o processo aos interessados, nas dependências da mesma, Sala de Licitações, facultada a extração de cópia 
às expensas do solicitante.

10. HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO
10.1 - Decorrido o prazo recursal ou após a decisão dos recursos eventualmente interpostos, a relação numerada dos 
Leiloeiros Oficiais Credenciados, respeitando a ordem de classificação por sorteio, será homologada pela Autoridade 
competente e publicada no Diário Oficial do Município.
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11. VIGÊNCIA
11.1 - O Credenciamento vigerá por 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da publicação dos nomes dos 
Leiloeiros credenciados.
11.2 - Os Termos de Credenciamentos oriundos do credenciamento terão vigência de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura do Termo de Credenciamento, podendo a sua duração ser prorrogada por sucessivos períodos, limitada a 60 
(sessenta) meses, nos termos do Artigo 57, II da Lei Federal N.º 8.666/1993.
11.3 - Os Termos de Credenciamentos poderão ser prorrogados, excepcionalmente, até a conclusão da efetiva 
prestação de contas de cada Leilão, em caso de atraso devidamente justificado, dentro dos limites previstos pela Lei 
Federal N.º 8.666/1993.
11.4 - Com a efetiva prestação de contas do Leilão, o Termo de Credenciamento poderá ser extinto, através de rescisão 
amigável, em virtude do cumprimento integral do objeto, ainda que haja prazo de vigência remanescente.

12. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
12.1 - Concluído e homologado o Credenciamento, os Leiloeiros Oficiais Credenciados, obedecida a ordem de 
classificação, de acordo com a oportunidade e conveniência do Município de Marataízes, serão convocados para assinar 
o Termo de Credenciamento de Prestação de Serviços, preferencialmente via assinatura eletrônica, o que deverá 
ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis improrrogáveis a contar da convocação, que poderá ser por E-mail no 
endereço constante na proposta.
12.2 - Quando o Leiloeiro Oficial Credenciado convocado para assinar o Termo de Credenciamento de Prestação de 
Serviços não comparecer, será convocado o Leiloeiro Credenciado seguinte constante da lista resultante deste 
procedimento.
12.3 - A não assinatura do Termo de Credenciamento poderá ser entendida como recusa injustificada, que ensejará seu 
imediato cancelamento e o chamamento de outro Leiloeiro Oficial Credenciado, obedecida a ordem estabelecida no 
sorteio, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste instrumento e seus Anexos, e na legislação 
que disciplina a matéria.
12.4 - Se entre a data da apresentação da Documentação completa e a data prevista para assinatura do Termo de 
Credenciamento decorrer lapso superior a 90 (noventa) dias, o Leiloeiro Oficial deverá, para assinatura do referido 
instrumento, declarar que mantém as condições exigidas para o Credenciamento e apresentar, se for o caso, nova 
Documentação para substituir aquela que porventura estiver com prazo de validade expirado.
12.5 - O Credenciado será responsável pela organização dos bens a serem leiloados em lotes, bem como a avaliação 
dos respectivos bens alienáveis.

13. PRAZO DE EXECUÇÃO
13.1 - O prazo para execução deverá ser de no máximo 03 (três) dias úteis, contados a partir da assinatura do Termo 
de Credenciamento, devendo ser providenciada pelo leiloeiro toda a mão de obra necessária.
13.2 - O Credenciado deverá realizar vistoria "in loco" na Sede da Prefeitura e locais designados para depósito dos bens, 
devendo o mesmo estar acompanhado de servidor membro da Comissão de Avaliação, de forma a apresentarem o laudo 
de vistoria.

14. PREÇO E FORMA DE REMUNERAÇÃO
14.1 - Pela prestação dos serviços o Leiloeiro Oficial Credenciado obriga-se a executar os serviços objeto do Termo de 
Credenciamento, recebendo a título de comissão a taxa de 5% (cinco por cento), sobre bens móveis e de 3 % (três 
por cento), sobre bens imóveis de qualquer natureza, a serem pagos exclusivamente pelo comprador / arrematante 
no ato do Leilão, conforme Artigo 24, parágrafo único do Decreto Federal N.º 21.981/1932, calculada sobre o de venda 
do bem arrematado, taxa essa que deverá ser cobrada diretamente de cada comprador / arrematante, na ocasião do 
Leilão, não cabendo ao Município de Marataízes a responsabilidade pela cobrança da comissão devida, pelo comprador / 
arrematante, nem pelos gastos desprendidos pelo CREDENCIADO para recebê-la.
14.2 - As despesas com a realização dos trabalhos mencionados neste Edital correrão única e exclusivamente por conta 
dos Leiloeiros Oficiais Credenciados.
14.3 - Não cabe ao Município de Marataízes, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelos 
arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para recebê-la.
14.4 - Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou ainda, no caso de o 
Leilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será devolvida ao arrematante pelo Leiloeiro Oficial, 
sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte do Município de Marataízes.
14.5 - Em qualquer hipótese, caso a arrematação não se efetive com a entrega do bem ao arrematante, a comissão 
deverá ser devolvida ao arrematante pelo Leiloeiro Oficial.
14.6 - Os custos diretos e indiretos pertinentes, tais como encargos, tributos, fretes, publicidade e outros, correrão por 
conta única e exclusivamente do Credenciado.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - A aplicação de sanção será necessariamente precedida do devido processo administrativo, assegurada a ampla 
defesa e o contraditório.
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15.2 - A inobservância de quaisquer dos preceitos desta, ou da legislação regente, acarretará ao Credenciado, as 
seguintes penalidades:

a) - Advertência por escrito;
b) - Suspensão das atividades;
c) - Cancelamento do Credenciamento.

15.3 - Será penalizado com suspensão das atividades, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e prazo máximo de 90 
(noventa) dias, o Credenciado que for penalizado com 03 (três) advertências, ou que descumprir as obrigações 
estabelecidas neste Credenciamento.
15.4 - Durante o período de suspensão o Leiloeiro não integrará a ordem de designação, retornando à sua posição após 
o cumprimento da suspensão.
15.5 - O cancelamento do Credenciamento será aplicado ao Leiloeiro que for reincidente em penalidade de suspensão 
das atividades.
15.6 - Dependendo da gravidade da infração poderá ser aplicada qualquer das penalidades previstas nas alíneas "b" e 
"c" do Artigo 12, ainda que nenhuma advertência tenha sido infligida ao Leiloeiro.
15.7 - As infrações penais tipificadas na Lei Federal N.º 8.666/1993 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - A Administração poderá revogar o presente Credenciamento por interesse público, devidamente justificado, sem 
que caiba ao participante direito a indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei.
16.2 - A Administração deverá anular, de ofício ou por provocação, o presente Credenciamento, no todo ou em parte, 
sempre que ocorrer ilegalidade, na forma da Lei.
16.2.1 - A anulação do procedimento não gera direito à indenização, salvo nos casos legais.
16.3 - É facultado à Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões.
16.4 - A tolerância do Município de Marataízes com qualquer atraso ou inadimplência por parte do Leiloeiro Credenciado 
não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação.
16.5 - É vedado ao Leiloeiro Credenciado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste processo.
16.6 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, cabendo recurso ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal.
16.7 - Fica eleito o foro da Comarca de Marataízes - ES para dirimir quaisquer conflitos provenientes deste 
Credenciamento, por mais privilegiado que possa ser qualquer outro.
16.8 - Os três primeiros colocados na lista de Credenciamento deverão fornecer, à COMISSÃO DE ALIENAÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS, proposta de es para alienação dos bens que serão postos em Leilão, para análise e ratificação.
16.9 - A divulgação dar-se-á mediante aviso de publicação no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, Diário 
Oficial da União, Jornal Metro ES360 e no link: www.marataizes.es.gov.br/transparência/licitação.
16.10 - A Administração poderá utilizar-se, suplementarmente e a qualquer tempo, com vistas a ampliar o universo dos 
Credenciados, de convites a interessados do ramo que gozem de boa reputação profissional ao Credenciamento.

Marataízes - ES, 27 de outubro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

TERMO DE REFERÊNCIA/ DESCRIÇÃO DO OBJETO

1. OBJETO
Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para prestação de serviços de alienação de bens móveis e imóveis de propriedade 
do Município de Marataízes - ES, por meio de licitação na modalidade de Leilão, viabilizando a execução organização e 
realização de Leilão Público, de acordo com os critérios e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

2. ESPECIFICAÇÃO
2.1 - Das Condições de Participação.
2.1.1 - Estarão aptos a participar do Credenciamento os Leiloeiros que estiverem adimplentes com as documentações 
previstas no Artigo 2º do Decreto Federal N.º 21.981/1932 e Artigo 3º da IN DNRC N.º 110/2009, que estejam 
matriculados na Junta Comercial correspondente e atendam satisfatoriamente as exigências contidas no Edital e nesse 
Termo de Referência.
2.1.2 - Não poderão participar:

a) - Leiloeiros com parentesco até segundo grau com servidores da Prefeitura Municipal de Marataízes;
b) - Tiver sido punido com suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública federal, ou declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Federal, Estadual ou Municipal;
c) - Leiloeiro que não preencher as condições dispostas no Edital;
d) - Leiloeiro que estiver com a Matrícula Oficial suspensa pela Junta Comercial correspondente.

2.1.3 - O Leiloeiro deverá possuir infraestrutura, tanto física quanto tecnológica, para realizar as duas modalidades de 
Leilão propostas pela Administração: Presencial e Virtual, podendo também, mediante autorização do Secretário de ser 
realizado na Sede da Prefeitura ou em algum local por este designado.
2.2 - Da Documentação Exigida.
2.2.1 - Os Leiloeiros Oficiais interessados no Credenciamento deverão formalizar requerimento, dirigido à Secretaria 
Municipal de Administração, junto à Comissão Permanente de Licitação, anexando os seguintes documentos:

a) - Requerimento para realizar Leilões Oficiais destinados à alienação de bens móveis inservíveis e de bens imóveis do 
Município de Marataízes - ES;
b) - Declaração de que não tem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não se acha declarado inidôneo ou 
suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, estando ciente da responsabilidade de declarar 
ocorrências posteriores;
c) - Declaração deque sob as penas da Lei, em obediência ao disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal, no inciso V do Artigo 27 da Lei Federal N.º 8.666/1993, acrescido pela Lei N.º 9.854/1999, que não emprego 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos;
d) - Declaração deque sob as penas da Lei, que não me encontro destituído, suspenso, ou impedido de exercer a função 
de Leiloeiro Oficial, nos termos dos Artigos 16 a 18 do Decreto Federal N.º 21.981/1932;
e) - Declaração sob as penas da Lei que possui Capacidade Técnica para a realização de Leilões online e presencial, 
simultaneamente, através de software personalizado com site em nome do licitante, não permitido a associação de 
Leiloeiros utilizando a mesma plataforma operacional; devendo ser solicitado pela CREDENCIANTE simular um Leilão 
online demonstração, visando comprovar a Capacidade Técnica de seu sistema, exigida para a realização de Leilão 
online e presencial, simultaneamente;
f) - Declaração de que somente possui matrícula em uma única Junta Comercial;
g) - Formulário de Dados Cadastrais;
h) - Apresentação de no mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, para os quais já tenha o licitante prestado serviços relativos ao objeto desta licitação, devidamente 
acompanhados dos catálogos do Leilão e das publicações do Edital, que comprove haver o Leiloeiro realizando Leilão de 
bens inservíveis (móveis, sucatas, materiais diversos, etc. e veículos) e bens imóveis;
i) - Certidão oficial fornecida pela Junta Comercial correspondente de Registro como Leiloeiro Oficial, bem como sua 
regularidade para o exercício da Serventia, na forma das disposições do Decreto Federal N.º 21.981/1932, com data de 
emissão não superior a 60 (sessenta) dias do Termo final para apresentação do Envelope de Documentação, que ateste 
a regular matrícula do Leiloeiro;
j) - Cópia autenticada da cédula de identidade;
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k) - Cópia autenticada do CPF;
l) - Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal;
m) - Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito negativa de Tributos municipais do local onde esteja localizada 
sua matrícula;
n) - Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito negativa de débitos Estaduais emitida pela Secretaria Estadual da 
Fazenda;
o) - Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito negativa de Ações Cíveis e Criminais, dos setores e distribuição 
dos lugares onde reside, na Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar.

2.2.2 - Não serão aceitos documentos apresentados por E-mail.

2.3 - Da Infraestrutura Necessária.
2.3.1 - O Leiloeiro deverá possuir infraestrutura de hardware e software adequadas para a realização dos Leilões, além 
de ter todas as condições de higiene básica, conservação e segurança para o evento.
2.3.2 - O Leiloeiro deverá providenciar sistema informatizado disponível para os participantes, caso estes não possuam 
acesso a computadores com internet, no caso de o Leilão ser na forma virtual.
2.4 - Especificação Técnica.
2.4.1 - A CONTRATADA deverá executar os seguintes serviços:

a) - Organizar os bens a serem leiloados em lotes, bem como a avaliação dos respectivos bens alienáveis;
b) - Vistoriar os bens inservíveis com relatório fotográfico, e no caso dos veículos, fazer vistoria prévia de chassis e 
diligenciar junto à CIRETRAN eventuais débitos;
c) - Marcar e identificar os lotes;
d) - Disponibilizar Catálogo do Leilão e fazer divulgação do evento na imprensa local e virtual a nível nacional. (A 
publicação do Edital dos Leilões no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e em 
Jornal de grande Circulação será de responsabilidade do Município);
e) - Realizar o Leilão em local, dia e hora previamente agendados;
f) - Responsabilizar-se pelo recebimento dos es dos lotes;
g) - Efetuar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o repasse dos es arrecadados à conta da Prefeitura;
h) - Emitir as notas de arrematação dos bens em nome dos titulares dos lances vencedores;
i) - Assessorar a Comissão de Leilão após o Leilão, para realizar a entrega dos lotes para os arrematantes;
j) - Emitir ATA circunstanciada do Leilão realizado, na qual figurarão os lotes alienados, bem como a correspondente 
identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes;
k) - A Prefeitura se reserva o direito (quando da organização do Leilão), a seu exclusivo critério, de determinar que o 
Leilão seja online, presencial ou ambos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO PEDIDO
Considerando que o Departamento de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Marataízes é responsável pelo controle patrimonial de todos os bens.
Considerando que todas as Secretarias, quando possuem um bem inservível ou em desuso, informa ao Departamento 
de Patrimônio para providência legal.
Considerando que após avaliado e justificado pela comissão é emitido laudo para inclusão do bem inservível ou em 
desuso em processo de alienação.
Considerando que, com a alienação do bem é gerado recursos para realização de novos investimentos.
Considerando que o ultimo credenciamento realizado, bem como, o Termo de Credenciamento N.º 030/2020, venceram, 
e ambos sem possibilidade de prorrogação, porém ainda existem bens que precisam ser leiloados, por falta de tempo, ou 
por não ter sido arrematado no anterior, conforme mencionado.
Sendo assim, justifica-se o presente credenciamento de profissionais habilitados para a realização de Leilões, para 
posterior sorteio entre os Leiloeiros, a alternava mais viável para que sejam cumpridos os princípios da isonomia, da 
igualdade e da impessoalidade.

3.1 - Justificativa Da Quantidade Solicitada.
O credenciamento para fins de cadastramento de leiloeiro oficial, não limita o número de participante, podendo se 
credenciar qualquer leiloeiro oficial habilitado.

4. MODALIDADE / SISTEMA
A Procuradoria Geral da União, por meio do parecer PCLF/PFE/DNIT N.º 066/2012, no Processo N.º 50600.02449/2011-
33 sobre a contratação de Leiloeiro Oficial para venda de bens móveis inservíveis de propriedade do DNIT, destaca o 
Credenciamento como a forma mais adotada pela Administração Pública, e possui como base a possibilidade de 
contratação direta, com fundamento no caput do Artigo 25 da Lei Federal N.º 8.666/1993, que prevê a possibilidade de 
contratação sem licitação prévia, nos casos em que exista inviabilidade de competição. Dessa forma, a contratação 
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deverá ocorrer por meio da modalidade de Credenciamento. 

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO
O Credenciamento do leiloeiro, fica condicionado a apresentação por parte dos leiloeiros de toda a documentação 
solicitada neste Termo de Referência.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução deverá ser de no máximo 03 (três) dias úteis, contados a partir da assinatura do Termo de 
Credenciamento, devendo ser providenciada pelo leiloeiro toda a mão de obra necessária.
O Credenciado deverá realizar vistoria "in loco" na Sede da Prefeitura e locais designados para depósito dos bens, 
devendo o mesmo estar acompanhado de servidor membro da Comissão de Avaliação, de forma a apresentarem o laudo 
de vistoria.

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O credenciamento vigerá por 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da publicação dos nomes dos Leiloeiros 
credenciados.
Os Termos de Credenciamentos oriundos do credenciamento terão vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura 
do Termo de Credenciamento, podendo a sua duração ser prorrogada por sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) 
meses, nos termos do Artigo 57, II da Lei Federal N.º 8.666/1993.
Os Termos de Credenciamentos poderão ser prorrogados, excepcionalmente, até a conclusão da efetiva prestação de 
contas de cada Leilão, em caso de atraso devidamente justificado, dentro dos limites previstos pela Lei Federal N.º 
8.666/1993.
Com a efetiva prestação de contas do Leilão, o Termo de Credenciamento poderá ser extinto, através de rescisão 
amigável, em virtude do cumprimento integral do objeto, ainda que haja prazo de vigência remanescente.

8. LOCAL DE EXECUÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - CEP 29345-000 - 
Telefone: (28) 3532-3410.

9. SECRETARIA RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES. CEP 
29345-000
Responsável: Carlos Augusto Pereira da Silva
Telefone: (28) 3532-3410
E-mail: compras.semad@marataizes.es.gov.br

10. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA
Compete ao Contratado:

a) - Executar o serviço ajustado na forma do Edital e seus Anexos;
b) - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado;
c) - O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do Termo de Credenciamento;
d) - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais 
estabelecidos neste item, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do Termo de Credenciamento;
e) - Cabe ao Contratado permitir e facilitar a fiscalização dos serviços em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os 
informes e esclarecimentos solicitados;
f) - O CONTRATADO assumirá total responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução dos serviços, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam 
elas resultantes de atos de seu preposto ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na 
execução dos serviços pelo CONTRATADO, desde que devidamente comprovados;
g) - A eventual aceitação dos serviços por parte da CONTRATANTE não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade 
de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em 
que as despesas de concerto ou modificação correrão por conta exclusivas do CONTRATADO;
h) - Manter durante toda a execução do Termo de Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação pertinente.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Compete a Contratante:

a) - Efetuar a publicação do Edital dos Leilões no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da 
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União e em Jornal de grande Circulação;
b) - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução deste Termo de Credenciamento;
c) - Notificar o CONTRATADO, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação dos 
serviços; o representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do Termo de Credenciamento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização, deverão ser solicitadas 
aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis;
d) - Propiciar ao Leiloeiro Oficial Credenciado, plenas condições para execução do Contrato;
e) - Assegurar ao Leiloeiro Oficial e seus empregados, quando credenciados, livre acesso aos locais onde estão 
dispostos os veículos e os bens móveis;
f) - Designar oficialmente a Comissão de Alienação de bens e serviços, que providenciará o levantamento dos bens e 
dos registros das respectivas informações necessárias, bem como deliberar sobre proposta de avaliação, executada pelo 
leiloeiro Contratado, dos bens postos em Leilão.

12. SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções:

a) - Advertência;
b) - Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado 
da comunicação oficial;
c) - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
e) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, 
por até 02 (dois) anos.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

a) - Ensejar o retardamento da execução do objeto Contratado;
b) - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) - Comportar-se de modo inidôneo;
d) - Fizer declaração falsa;
e) - Cometer fraude fiscal;
f) - Falhar ou fraudar na execução do objeto Contratado. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades acima por:

I - Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
II - Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência.

Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, em 
relação a um dos eventos relacionados acima, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, podem ser aplicadas à 
CONTRATADA, junto a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A Secretaria Municipal de Administração indicará por meio de Portaria / Decreto a comissão / servidor, como responsável 
pela fiscalização do credenciamento, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição.
A CONTRATADA deverá manter preposto, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário.

14. DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DO LEILOEIRO
O Leiloeiro Oficial credenciado, obriga-se a executar os serviços objeto do Contrato, recebendo a título de comissão a 
taxa de 5% (cinco por cento), sobre bens móveis e de 3 % (três por cento), sobre bens imóveis de qualquer 
natureza, a serem pagos exclusivamente pelo comprador / arrematante no ato do Leilão, conforme Artigo 24, parágrafo 
único do Decreto Federal N.º 21.981/1932, calculada sobre o de venda do bem arrematado, taxa essa que deverá ser 
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cobrada diretamente de cada comprador / arrematante, na ocasião do Leilão, não cabendo ao Município de Marataízes a 
responsabilidade pela cobrança da comissão devida, pelo comprador / arrematante, nem pelos gastos desprendidos pelo 
CONTRATADO para recebê-la.
Não será devido ao Leiloeiro Oficial credenciado qualquer outro pagamento além da comissão referida.
Os custos diretos e indiretos pertinentes, tais como encargos, tributos, fretes, publicidade e outros, correrão por conta 
única e exclusivamente do Leiloeiro Oficial credenciado.
Não cabe ao Município de Marataízes qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão do Leiloeiro devida pelos 
arrematantes, nem pelos gastos por este despendidos.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for 
imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

Marataízes - ES, 25 de agosto de 2021.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

REQUERIMENTO

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES.

Eu, ____________________________________________________, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na Junta 
Comercial N.º _________________________, da Cédula de Identidade N.º __________________, e do CPF N.º 
__________________, residente / domiciliado no município de __________________, à Rua / Avenida 
__________________, Bairro __________________, CEP: _____________. Telefone: (XX) XXXXX-XXXX, E-mail: 
_________________________, vem perante esta Comissão manifestar meu interesse em realizar Leilões Oficiais 
destinados à alienação de bens móveis inservíveis e de bens imóveis do Município de Marataízes - ES.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2021.

__________________________________
Assinatura
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ANEXO III
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

DECLARAÇÃO I

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES.

Eu, ____________________________________________________, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na Junta 
Comercial N.º _________________________, da Cédula de Identidade N.º __________________, e do CPF N.º 
__________________, residente / domiciliado no município de __________________, à Rua / Avenida 
__________________, Bairro __________________, CEP: _____________.

DECLARO, sob as penas da Lei, que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como 
não se acha declarado inidôneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, estando ciente 
da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2021.

__________________________________
Assinatura
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ANEXO IV
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

DECLARAÇÃO II

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES.

Eu, ____________________________________________________, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na Junta 
Comercial N.º _________________________, da Cédula de Identidade N.º __________________, e do CPF N.º 
__________________, residente / domiciliado no município de __________________, à Rua / Avenida 
__________________, Bairro __________________, CEP: _____________.

DECLARO, sob as penas da Lei, em obediência ao disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, no inciso 
V do Artigo 27 da Lei Federal N.º 8.666/1993, acrescido pela Lei N.º 9.854/1999, que não emprego menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2021.

__________________________________
Assinatura
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ANEXO V
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

DECLARAÇÃO III

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES.

Eu, ____________________________________________________, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na Junta 
Comercial N.º _________________________, da Cédula de Identidade N.º __________________, e do CPF N.º 
__________________, residente / domiciliado no município de __________________, à Rua / Avenida 
__________________, Bairro __________________, CEP: _____________.

DECLARO, sob as penas da Lei, que não me encontro destituído, suspenso, ou impedido de exercer a função de 
Leiloeiro Oficial, nos termos dos Artigos 16 a 18 do Decreto Federal N.º 21.981/1932.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2021.

__________________________________
Assinatura
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ANEXO VI
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

DECLARAÇÃO IV

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES.

Eu, ____________________________________________________, Leiloeiro Oficial, portador da matrícula na Junta 
Comercial N.º _________________________, da Cédula de Identidade N.º __________________, e do CPF N.º 
__________________, residente / domiciliado no município de __________________, à Rua / Avenida 
__________________, Bairro __________________, CEP: _____________.

DECLARO, sob as penas da Lei que possui capacidade técnica para a realização de leiloes online e presencial, 
simultaneamente, através de software personalizado com site em nome do licitante, não permitido a associação de 
leiloeiros utilizando a mesma plataforma operacional; devendo ser solicitado pela CONTRATANTE simular um leilão 
online demonstração, visando comprovar a capacidade técnica de seu sistema, exigida para a realização de leilão online 
e presencial, simultaneamente.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2021.

__________________________________
Assinatura
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ANEXO VII
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

LEILOEIRO OFICIAL

Nome: 
Nacionalidade: 
Estado Civil: Profissão: 
Data de Nascimento: RG: 
Órgão Emissor: UF: CPF: 
Escolaridade: 
Curso: 
Nome da Instituição: 
Data de Conclusão: Número de Inscrição: 

Endereços: Preencher e assinalar com um "X" qual deve ser utilizado em seu Cadastro.

(  ) Residencial:
Rua: Número: 
Complemento: CEP: Cidade: 
Telefone: Celular: 

(  ) Profissional: 
Rua: Número: 
Complemento: CEP: Cidade: 
Telefone: Celular: 

Declaro que as informações acima são verdadeiras.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2021.

__________________________________
Assinatura
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ANEXO VIII
CREDENCIAMENTO N.º 000002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 075332/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º XXX/2021

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESPÍRITO SANTO, E O CREDENCIADO XXXX.

Pelo presente instrumento Contratual, regido pelas normas de DIREITO PÚBLICO, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - 
ES, com sede na Avenida Rubens Rangel, N.º 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, inscrito no CNPJ 
sob o N.º 01.609.408/0001-28, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA, inscrito no 
CPF sob o N.º 577.558.257-87, portador da CI N.º 359794 SGPC-ES, domiciliado e residente na Rua Dinorah, 53, Bairro 
Acapulco, Marataízes, Espírito Santo, doravante denominado simplesmente CREDENCIANTE, e de outro lado o 
Credenciado XXXX, pessoa física, inscrita no CPF sob o N.º 000.000.000-00, residente e domiciliado na XXXX, Telefone: 
(XX) XXXX-XXXX, doravante denominado CREDENCIADO, resolvem mutuamente celebrar o presente instrumento 
Contratual, nos termos aqui pactuados, mediante as cláusulas e condições a seguir, tal Contratação fundamenta-se com 
base no Processo Administrativo N.º 075332/2021 - Credenciamento N.º 000002/2021, em conformidade no Decreto 
Federal N.º 21.981/1932, Decreto Federal N.º 22.427/1933, Decreto Federal N.º 99.658/1990, Lei Federal N.º 
8.666/1993, Instrução Normativa DREI N.º 72/2019 e das demais legislações pertinentes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES - ES, conforme especificações do Anexo I do Edital de Credenciamento N.º 000002/2021 que passa a 
fazer parte integrante deste Termo de Credenciamento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
2.1 - O CREDENCIADO obriga-se a executar os serviços objeto do Termo de Credenciamento, recebendo a título de 
comissão a taxa de 5% (cinco por cento), sobre bens móveis e de 3 % (três por cento), sobre bens imóveis de 
qualquer natureza, a serem pagos exclusivamente pelo comprador / arrematante no ato do Leilão, conforme Artigo 24, 
parágrafo único do Decreto Federal N.º 21.981/1932, calculada sobre o de venda do bem arrematado, taxa essa que 
deverá ser cobrada diretamente de cada comprador / arrematante, na ocasião do Leilão, não cabendo ao Município de 
Marataízes a responsabilidade pela cobrança da comissão devida, pelo comprador / arrematante, nem pelos gastos 
desprendidos pelo CREDENCIADO para recebê-la.
2.2 - Não será devido ao Credenciado qualquer outro pagamento além da comissão referida.
2.3 - Os custos diretos e indiretos pertinentes, tais como encargos, tributos, fretes, publicidade e outros, correrão por 
conta única e exclusivamente do Credenciado.
2.4 - Não cabe ao Município de Marataízes qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão do Leiloeiro devida 
pelos arrematantes, nem pelos gastos por este despendidos.
2.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for 
imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
3.1 - O prazo de vigência do Termo de Credenciamento terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento, 
que deverá ocorrer na forma estabelecida no Artigo 61 da Lei Federal N.º 8.666/1993 e, seu término se dará em 12 
(doze) meses.
3.2 - O Termo de Credenciamento poderá ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, nos termos do Artigo 57, II da 
Lei Federal N.º 8.666/1993, até o limite de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido por qualquer das partes nas 
condições previstas no Termo de Credenciamento, conforme interesse da administração.
3.3 - Com a efetiva prestação de contas do Leilão, o Termo de Credenciamento poderá ser extinto, através de rescisão 
amigável, em virtude do cumprimento integral do objeto, ainda que haja prazo de vigência remanescente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO EDAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1 - O prazo para execução deverá ser de no máximo 03 (três) dias úteis, contados a partir da assinatura do Termo de 
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Credenciamento, devendo ser providenciada pelo leiloeiro toda a mão de obra necessária.
4.2 - O Credenciado deverá realizar vistoria "in loco" na Sede da Prefeitura e locais designados para depósito dos bens, 
devendo o mesmo estar acompanhado de servidor membro da Comissão de Avaliação, de forma a apresentarem o laudo 
de vistoria.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE
5.1 - Efetuar a publicação do Edital dos Leilões no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da 
União e em Jornal de grande Circulação.
5.2 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução deste Termo de Credenciamento.
5.3 - Notificar o CREDENCIADO, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação 
dos serviços; o representante do CREDENCIANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do Termo de Credenciamento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização, deverão ser solicitadas 
aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.
5.4 - Propiciar ao Leiloeiro Oficial Credenciado, plenas condições para execução do Termo de Credenciamento.
5.5 - Assegurar ao Leiloeiro Oficial e seus empregados, quando Credenciados, livre acesso aos locais onde estão 
dispostos os veículos e os bens móveis.
5.6 - Designar oficialmente a Comissão de Alienação de bens e serviços, que providenciará o levantamento dos bens e 
dos registros das respectivas informações necessárias, bem como deliberar sobre proposta de avaliação, executada pelo 
Leiloeiro Credenciado, dos bens postos em Leilão.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
6.1 - Executar o serviço ajustado na forma do Edital e seus Anexos.
6.2 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado.
6.3 - O CREDENCIADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do Termo de Credenciamento.
6.4 - A inadimplência do CREDENCIADO, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais 
estabelecidos neste item, não transfere à CREDENCIANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do Termo de Credenciamento.
6.5 - Cabe ao Credenciado permitir e facilitar a fiscalização dos serviços em qualquer dia e hora, devendo prestar todos 
os informes e esclarecimentos solicitados.
6.6 - O CREDENCIADO assumirá total responsabilidade por danos causados à CREDENCIANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução dos serviços, isentando a CREDENCIANTE de todas as reclamações que possam surgir, 
sejam elas resultantes de atos de seu preposto ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas 
na execução dos serviços pelo CREDENCIADO, desde que devidamente comprovados.
6.7 - A eventual aceitação dos serviços por parte da CREDENCIANTE não eximirá o CREDENCIADO da 
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, 
circunstâncias em que as despesas de concerto ou modificação correrão por conta exclusivas do CREDENCIADO.
6.8 - Manter durante toda a execução do Termo de Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação pertinente.
6.9 - O Credenciado deverá executar os seguintes serviços:

a) - Organizar os bens a serem leiloados em lotes, bem como a avaliação dos respectivos bens alienáveis;
b) - Vistoriar os bens inservíveis com relatório fotográfico, e no caso dos veículos, fazer vistoria prévia de chassis e 
diligenciar junto à CIRETRAN eventuais débitos;
c) - Marcar e identificar os lotes;
d) - Disponibilizar Catálogo do Leilão e fazer divulgação do evento na imprensa local e virtual a nível nacional. (A 
publicação do Edital dos Leilões no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e em 
Jornal de grande Circulação será de responsabilidade do Município);
e) - Realizar o Leilão em local, dia e hora previamente agendados;
f) - Responsabilizar-se pelo recebimento dos es dos lotes;
g) - Efetuar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o repasse dos es arrecadados à conta da Prefeitura;
h) - Emitir as notas de arrematação dos bens em nome dos titulares dos lances vencedores;
i) - Assessorar a Comissão de Leilão após o Leilão, para realizar a entrega dos lotes para os arrematantes;
j) - Emitir ATA circunstanciada do Leilão realizado, na qual figurarão os lotes alienados, bem como a correspondente 
identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes;
k) - A Prefeitura se reserva o direito (quando da organização do Leilão), a seu exclusivo critério, de determinar que o 
Leilão seja online, presencial ou ambos.

6.10 - O Credenciado deverá possuir infraestrutura, tanto física quanto tecnológica, para realizar as duas modalidades de 
Leilão propostas pela Administração: Presencial e Virtual, podendo também, mediante autorização do Secretário de ser 
realizado na Sede da Prefeitura ou em algum local por este designado.
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6.11 - O Credenciado deverá possuir infraestrutura de hardware e software adequadas para a realização dos Leilões, 
além de ter todas as condições de higiene básica, conservação e segurança para o evento.
6.12 - O Credenciado deverá providenciar sistema informatizado disponível para os participantes, caso estes não 
possuam acesso a computadores com internet, no caso de o Leilão ser na forma virtual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
7.1 - A Secretaria Municipal de Administração designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Termo 
de Credenciamento ou qualquer instrumento compatível.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CREDENCIANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao 
CREDENCIADO as seguintes sanções:

a) - Advertência;
b) - Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da comunicação oficial;
c) - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o total da Contratação, quando o CREDENCIADO, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CREDENCIANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o total da Contratação, quando o CREDENCIADO, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CREDENCIANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
e) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de Contratar com a Administração Pública Municipal, 
por até 02 (dois) anos.

8.2 - Ficará impedida de licitar e de Contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido 
o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o CREDENCIADO que:

a) - Ensejar o retardamento da execução do objeto Contratado;
b) - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) - Comportar-se de modo inidôneo;
d) - Fizer declaração falsa;
e) - Cometer fraude fiscal;
f) - Falhar ou fraudar na execução do objeto Contratado.

8.3 - O CREDENCIADO estará sujeita às penalidades acima por:

I - Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
II - Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência.

8.4 - Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CREDENCIANTE, 
em relação a um dos eventos relacionados acima, o CREDENCIADO ficará isenta das penalidades mencionadas.
8.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e Contratar com a Administração, podem ser aplicadas ao 
CREDENCIADO, juntamente com a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9. CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
9.1 - O Termo de Credenciamento poderá ser alterado, de acordo com o disposto no Artigo 65 da Lei Federal N.º 
8.666/1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1 - A rescisão do Termo de Credenciamento poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração 
Municipal, nos casos previstos no Artigo 78 da Lei Federal N.º 8.666/1993.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - Para os casos omissos será aplicada a Lei Federal N.º 8.666/1993 e suas alterações, Decreto Federal N.º 
21.981/1932, Decreto Federal N.º 22.427/1933 e Decreto Federal N.º 99.658/1990.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Termo de Credenciamento, fica eleito o Foro de Marataízes - ES, Vara dos 
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Feitos da Fazenda Pública Municipal.
12.2 - E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento Contratual, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Marataízes - ES, XX de XXXX de 2021.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
CREDENCIANTE

__________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
CREDENCIANTE

__________________________________________
XXXX

CREDENCIADO

Testemunhas:

_____________________________ CPF: ______________________________

_____________________________ CPF: ______________________________
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