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PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 001/2015/CAERD/RO 

C 
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      E 
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AVISO 
 

Recomendamos aos Licitantes a leitura 
atenta às condições/exigências 
expressas neste edital e seus anexos, 
notadamente quanto ao credenciamento, 
formulação das propos tas de preços, e 
documentos de habilitação, objetivando 
uma perfeita participação no certame 
licitatório. 
 

Dúvidas: (69) 3216- 1728  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENIAL N.º 001/2015/CAERD/RO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº733/2014 

 
 

 

PREÂMBULO 
 
A Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD , através de 
seu Pregoeiro (a), designada por força das disposiç ões 
contidas na Portaria Nº. 059/DE/2015, de 19/02/15, publicada 
no DOE de nº. 2648 em 26.02.2015, torna público que se 
encontra autorizada a realização de licitação na mo dalidade 
PREGÃO, na forma  PRESENCIAL, sob o N.º 001/2015/CAERD/RO , do 
tipo do tipo MENOR PREÇO (obtido através do menor percentual 
total cobrado sobre o valor auferido dos arrematant es de 
todos os bens leiloados), tendo por finalidade de Contratação 
de leiloeiro público oficial do Estado de Rondônia,  para 
alienação de bens móveis inservíveis de propriedade  da 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia e a seleção da 
proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edita l e seus 
anexos em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520 /2002, com 
o Decreto Federal n.º 5.504/2005, na Instrução Norm ativa nº 
047/2008 e a Instrução Normativa nº 046/2008, 
subsidiariamente, com a Lei Federal n.º 8.666/93, c om a Lei 
Complementar n.° 123/2006 e demais legislações vige ntes, bem 
como nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 733/2014  tendo 
como interessada a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - 
CAERD, cuja  Sessão Pública para recebimento das propostas 
dar-se-á em  data, horário abaixo indicados: 
 
 
1 LOCAIS E DATAS  

 

1.1 Os envelopes contendo a documentação serão rece bidos somente na Sede 
do CAERD, localizada na AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristóvão 
– PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 

Data: 04/12/2015 HORA: 09h00Min  

Local: Somente na Sede da CAERD/RO, conforme endere ço acima descrito. 

1.2 A sessão pública para a abertura de envelopes e  processamento da 
licitação ocorrerá na sede da Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia – 
CAERD. 

ABERTURA DA LICITAÇÃO:  

Data: 04/12/2015 HORA: 09h00Min  

Local: Sede da CAERD/RO, conforme endereço acima de scrito.  
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1.3 Não havendo expediente, por qualquer razão na d ata estabelecida no 
preâmbulo, a sessão inaugural ficará automaticament e transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hor ário.  

 

2 DO OBJETO 

 

2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da p roposta mais vantajosa 
para a Contratação de leiloeiro público oficial do Estado de Rondônia, 
para alienação de bens móveis inservíveis de propri edade da Companhia de 
Águas e Esgotos de Rondônia,  conforme condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar da presente licitação os “ LEILOEIROS OFICIAIS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA” devidamente matriculados na JUCER - Junta Comercia l 

do Estado do Rondônia. 

3.2 Não poderão participar os interessados que se e ncontrarem sob 
falência, concurso de credores, dissolução, liquida ção, nem aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou co ntratar com a 
Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública Estadual. 

3.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

4. ENTREGA DOS ENVELOPES – DECLARAÇÕES PRELIMINARES, PROPOSTA DE PREÇOS E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1 Os proponentes deverão apresentar toda sua docu mentação pessoalmente, 
por intermédio de seu representante legal ou procur ador devidamente 
credenciado, ou enviá- las para a Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia , respeitada a data e horário limite para o seu rec ebimento.  

4.2 Os documentos deverão ser apresentados em origi nal, ou cópia 
autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoei ro, ou ainda por 
publicação em órgão oficial.  

4.3 A falta na entrega da documentação no dia, hora  e local 
estabelecidos, implicará desistência da participaçã o no certame. 

4.4 Os documentos necessários à participação na pre sente licitação 
deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasi l.  

4.5 Quaisquer documentos, necessários à participaçã o no presente certame, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser aut enticados pelos 
respectivos consulados e traduzidos para o idioma o ficial do Brasil por 
tradutor juramentado. 4.6 Não serão aceitos documen tos apresentados por 
meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fax símile, mesmo 
autenticados, admitindo-se fotos, gravuras, desenho s ou gráficos apenas 
como forma de ilustração do objeto da proposta de p reços.  
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4.7 Cada licitante deverá apresentar 03 (três) conj untos de documentos: 
Declarações Preliminares, Proposta de Preço e de Ha bilitação. 

4.8 A documentação deverá ser apresentada em envelo pes distintos, opacos, 
lacrados e endereçados à Comissão de Licitações, co nforme segue: 

Envelope de Declarações Preliminares:  

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia   

À COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS  E OBRAS PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 733/2014  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015  

OBJETO: Contratação de leiloeiro público oficial do Estado de Rondônia, 
para alienação de bens móveis inservíveis de propri edade da Companhia de 
Águas e Esgotos de Rondônia  Título: “DECLARAÇÕES PRELIMINARES”  

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL):  

DATA DA ENTREGA: 04/12/2015  

 

Envelope da Proposta de Preços:  

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia   

À COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS  E OBRAS PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 733/2014  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015  

OBJETO: Contratação de leiloeiro público oficial do Estado de Rondônia, 
para alienação de bens móveis inservíveis de propri edade da Companhia de 
Águas e Esgotos de Rondônia  Título: “Proposta de Preços”  

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL):  

DATA DA ENTREGA: 04/12/2015  

 

Envelope de Documentos de Habilitação:  

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia   

À COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS  E OBRAS PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 733/2014  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015  

OBJETO: Contratação de leiloeiro público oficial do Estado de Rondônia, 
para alienação de bens móveis inservíveis de propri edade da Companhia de 
Águas e Esgotos de Rondônia  Título: “Proposta de Preços”  

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL):  

DATA DA ENTREGA: 04/12/2015  

 

5 CREDENCIAMENTO  

5.1 Na sessão pública para recebimento das declaraç ões preliminares, 
propostas e da documentação de habilitação, o propo nente/representante 
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deverá se apresentar para credenciamento junto a Pr egoeira, devidamente 
munido de documento que o credencie a participar de ste certame e a 
responder pela representada, devendo, ainda, identi ficar-se, exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalen te que contenha 
fotografia.  

5.2 O credenciamento será feito com apresentação da  certidão de 
comprovação do registro da atividade oficial de lei loeiro perante a JUNTA 
COMERCIAL do Estado de Rondônia devidamente atualiz ada.  

5.3 Tratando-se de procurador, o credenciamento far -se-á através de 
instrumento público ou particular de procuração, em  original ou cópia 
autenticada, da qual constem poderes específicos pa ra formular lances 
verbais, negociar preço, oferecer descontos, interp or recursos e desistir 
de sua interposição e praticar todos os demais atos  pertinentes ao 
certame, em nome do proponente, conforme ANEXO VI.  

5.3.1. No caso de credenciamento por instrumento de  procuração, deverá 
ser apresentada cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do 
original para autenticação da comprovação do regist ro da atividade 
oficial de leiloeiro perante a JUCEC-RO, devidament e atualizada.  

5.4 Cada licitante credenciará apenas um representa nte que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licit atório e a responder, 
por todos os atos e efeitos previstos neste Edital,  por sua representada.  

5.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para  cada licitante 
credenciado, sendo que cada um deles poderá represe ntar apenas um 
credenciado.  

5.6 A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão do licitante por ele representada , salvo autorização 
expressa do Pregoeiro.  

5.7 A não apresentação ou ainda a incorreção insaná vel de quaisquer dos 
documentos de credenciamento, impedirá a participaç ão da licitante no 
presente certame. 

 

6 DAS DECLARAÇÕES PRELIMINARES  

 

6.1 O envelope "Declarações Preliminares” deverá co nter:  

6.1.1 Declaração de que o objeto ofertado atende to das as especificações 
descritas neste edital e de que atende todos os req uisitos de 
habilitação, conforme modelo do ANEXO II.  

6.2 A não apresentação da declaração de que trata o  item 6.1.1 implicará 
em exclusão da licitante do presente certame, media nte sua 
desclassificação.  

6.2.1 O equívoco pelo qual a licitante deixou de ap resentar a declaração 
constante no item 6.1.1. poderá ser sanado junto ao  pregoeiro desde que a 
mesma tenha credenciado representante para particip ar da sessão e este 
declare em nome da empresa quando arguido da omissã o, precluindo o 
direito de fazê-lo caso não esteja presente, não ha ja representante 
credenciado ou omita-se novamente. 
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7 PROPOSTAS DE PREÇOS  

 

7.1 A proposta de preços, conforme ANEXO IV, deverá  ser apresentada em 
envelope lacrado identificado como “Proposta de Pre ços”, em uma via, com 
suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas , sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e deverão ser datad as e assinadas pelo 
representante legal do licitante ou pelo procurador , devendo constar:  

7.1.1 Descrição do objeto.  

7.1.2 Identificação da licitante: razão social, núm ero da identidade e do 
CPF, endereço completo, telefone e fax. 

7.1.3 Percentual total cobrado sobre o valor auferi do dos arrematantes de 
todos os bens leiloados, que tem base legal o parág rafo único do artigo 
24 do Decreto 21.981/32.  

7.1.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data estipulada para a entrega dos enve lopes;  

7.1.5 Declaração de que se responsabiliza por todos  os tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, bem como quaisquer outros ô nus que porventura 
possam recair sobre o do objeto da presente licitaç ão.  

7.2 As propostas deverão ser firmes e precisas, sem  alternativas de 
preços ou quaisquer outras condições. 

 

8 DA HABILITAÇÃO   

 

8.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá c onter os documentos 
abaixo relacionados, em uma única via, sem rasuras,  emendas ou ressalvas. 

8.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA  

8.2.1 Identidade;  

8.2.2 CPF;  

8.2.3 Documentação relativa ao registro da atividad e oficial de leiloeiro 
perante a Junta Comercial do Estado de Rondônia, de vidamente atualizada; 

8.2.4 Comprovação de Residência;  

8.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

8.3.1 Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Ef eito Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida At iva da União, emitida 
pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em pl ena validade;  

8.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Esta dual; 

8.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Muni cipal; 8.3.4 Prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);  

8.3.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Ga rantia por Tempo de 
Serviço (FGTS).  
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8.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos  perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negat iva, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  

8.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA   

8.4.1 Declaração firmando cumprimento ao disposto n o artigo 7º, inciso 
XXXIII, da CF (Emprego de menor), conforme modelo d o ANEXO III deste 
edital.  

8.4.2 Declaração, conforme ANEXO V, de Compromisso e Idoneidade, 
assegurando a inexistência de impedimento legal par a licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

8.5. Todas as certidões apresentadas devem observar  os prazos de 
validade, sob pena de inabilitação do licitante, ob servado o contido na 
Lei Complementar nº 123/06, arts. 42 e ss.  

8.6 Os documentos exigidos para habilitação poderão  ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autentic ada por cartório 
competente, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou em cópia 
simples acompanhada do respectivo original (vedada cópia autenticada) que 
deverá ser apresentado para ser autenticada pela Pr egoeira ou por membro 
da Equipe de Apoio, no momento da análise dos docum entos de habilitação. 

 

9 DA SESSÃO DO PREGÃO 

 

9.1 No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenc iamento dos 
interessados e recebimento dos envelopes de Declara ção Preliminar, de 
Proposta de preços e Documentação de Habilitação.  

9.2 Após o encerramento do credenciamento e identif icação dos 
representantes dos proponentes e recebimento dos en velopes, o Pregoeiro 
declarará encerrado o credenciamento e aberta à ses são do PREGÃO.  

9.2.1 Encerrado o credenciamento e declarada aberta  à sessão não mais 
serão admitidos novos licitantes. 

9.3 Declarada aberta a Sessão, o Pregoeiro abrirá o s Envelopes de 
Declarações Preliminares.  

9.4 Aberto o envelope de Proposta de Preço, estas s erão analisadas 
verificando o atendimento a todas as especificações  e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo ime diatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo . A análise das 
propostas visará ao atendimento das condições estab elecidas neste Edital 
e seus anexos, sendo desclassificada as propostas:  

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos  e condições fixados 
no Edital,  

b) que apresentarem preço baseado exclusivamente em  proposta dos demais 
licitantes,  
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c) que contiverem vícios, por omissão, irregularida des e/ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento e que não forem passíveis de 
saneamento na própria sessão.  

9.5 Serão selecionadas para a etapa de lances verba is a proposta de MENOR 
PERCENTUAL e aquelas que tenham apresentado propost as em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de MENOR 
PERCENTUAL.  

9.6 Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas nas  condições definidas 
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as m elhores propostas, até 
o máximo de 3 (três), para que seus autores partici pem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os percentuais ofereci dos nas propostas 
apresentadas. 

9.7 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdad e de condições, 
ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato pú blico, para definir a 
ordem de apresentação dos lances.  

9.8 A desistência em apresentar lance verbal, quand o convocado pela 
pregoeira, implicará na exclusão do licitante da et apa de lances verbais 
posteriores, ficando mantido o último preço apresen tado pelo licitante, 
para efeito de posterior ordenação das propostas. 

9.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofer tados.  

9.10 A etapa de lances será considerada encerrada q uando todos os 
participantes não mais realizarem lances verbais.  

 

10 DO JULGAMENTO  

 

10.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO , obtido através do 
menor percentual total cobrado sobre o valor auferi do dos arrematantes de 
todos os bens leiloados. 

10.2 Em havendo apenas uma oferta e desde que atend a a todos os termos do 
edital esta poderá ser aceita. 

10.3 Sendo aceitável a oferta de menor percentual, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante  que a tiver 
formulado, para verificação do atendimento das cond ições habilitatórias, 
com base na documentação apresentadas.  

10.4 Constatado o atendimento pleno às exigências e ditalícias e dos 
requisitos de habilitação, a licitante será habilit ada e declarada a 
vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto  para o qual 
apresentou proposta.  

10.5 Se a proposta não for aceitável ou se o propon ente não atender às 
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as  ofertas subsequentes, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a ver ificação das condições 
de habilitação do proponente, na ordem de classific ação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respe ctivo proponente 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto dest e edital. 10.6 Da 
reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se rão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes  e que, ao final, será 
assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos l icitantes. 
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10.7 O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) de verá(ão) apresentar a 
Pregoeira, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o 
encerramento deste Pregão, nova proposta escrita co rrespondendo ao 
percentual ofertado e lance vencedor. 

 

11 DOS RECURSOS  

 

11.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclareciment os, providências ou 
impugnar o ato convocatório do presente pregão, pro tocolizando o pedido 
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, no endereço sede da CAERD, cabendo à pre goeira decidir no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas sobre a matéria guerreada.  

11.1.1 Caso seja acolhida à impugnação contra o ato  convocatório, será 
designada nova data para a realização do certame.  

11.2 Ao final da sessão de julgamento das propostas , qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenç ão de interpor 
recurso, com registro em ata da síntese das suas ra zões, no que lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apre sentação das razões do 
recurso, na qual poderá juntar memoriais, ficando a s demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do  recorrente.  

11.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, na 
sessão, importará a decadência do direito de recurs o. 

11.2.2 O recurso contra decisão do pregoeiro não te rá efeito suspensivo.  

11.2.3 O acolhimento de recurso importará a invalid ação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

11.2.4 A petição poderá ser feita na própria sessão  de recebimento, e, se 
oral, será reduzida a termo em ata.  

11.2.5 Decididos os recursos e constatada a regular idade dos atos 
procedimentais, o Presidente da Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia, 
homologará a adjudicação para determinar a contrata ção.  

11.3 Dos atos da Administração, decorrentes da apli cação da Lei no 
8.666/93, caberá: 

11.3.1 Recurso, interposto no prazo de 05 (cinco) d ias úteis, a contar da 
intimação do ato, a ser protocolizado no endereço d a CAERD, no local de 
entrega das propostas, nos casos de:  

I. Anulação ou revogação da licitação; 

II. Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei 
no 8.666/93; 

III. Aplicação das penas previstas nos subitens 17. 1 e 17.2, deste 
edital;  

11.3.2 Representação, no prazo de 05 (cinco) dias ú teis da intimação da 
decisão relacionada com o objeto da licitação ou do  contrato, de que não 
caiba recurso hierárquico;  
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11.3.3 O recurso será dirigido à autoridade superio r, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsi derar sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo pra zo, encaminhá-lo 
devidamente informado àquela autoridade. Neste caso , a decisão deverá ser 
proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados  do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do arti go 109 da Lei no 
8.666/93).  

11.3.4 A intimação dos atos referidos no subitem 11 .3.1, excluindo-se as 
penas de multa, será feita mediante publicação no D iário Oficial da 
União.  

11.4 Os recursos e impugnações interpostos fora dos  prazos não serão 
conhecidos. 

 

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro  adjudicará o objeto 
da licitação ao licitante vencedor, com a posterior  homologação do 
resultado pela Autoridade Competente.  

12.2 Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará 
o objeto ao licitante vencedor e homologará o proce dimento licitatório.  

12.3 Após a adjudicação e homologação do resultado do certame 
licitatório, o licitante vencedor será convocado pa ra assinatura do 
contrato nos termos do modelo integrante do present e edital, ANEXO VII.  

12.4 É facultado a CAERD, quando convocado não comp arecer no prazo de 
5(cinco) dias úteis, ou, ainda, recusar-se, injusti ficadamente, a assinar 
o contrato e cumprir com sua proposta vencedora, co nvocar os LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação, sem preju ízo da aplicação das 
sanções previstas neste edital e na legislação.  

12.5 A contratação pretendida deverá ser executada em estrita 
conformidade com as prescrições deste edital e seus  anexos, que são dele 
partes integrantes e inseparáveis.  

 

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 Pelo atraso ou inexecução parcial ou total do objeto desta 
licitação, a Administração poderá, aplicar sempre p or escrito, garantida 
a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87 da 
Lei Federal 8.666/93:  

13.1.1 advertência;  

13.1.2 declaração de inidoneidade para licitar e co ntratar com a 
CAERD/RO, no prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

 

14 DA RECEITA  
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14.1 Os recursos provenientes da RECEITA do Leilão dos bens móveis da 
CAERD/RO, serão contabilizados na Programação Orçam entária descritas a 
seguir: CÓDIGO DA RECEITA:  

 

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após 
apresentação da documentação e da proposta não serã o aceitas alegações de 
desconhecimento ou discordância de seus termos.  

15.2 Será dada vista aos proponentes interessados, tanto das Propostas 
Comerciais como dos Documentos de Habilitação apres entados na sessão.  

15.3 É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superi or, em qualquer fase 
da licitação, promover diligência destinada a escla recer ou complementar 
a instrução do processo e a aferição do ofertado, b em como solicitar a 
Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnic os destinados a 
fundamentar as decisões, vedada a inclusão posterio r de documento ou 
informação que deveria constar ou ter sido providen ciada no ato da sessão 
pública.  

15.4 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após 
aberta a sessão do pregão.  

15.5 O objeto da presente licitação poderá sofrer a créscimos ou 
supressões conforme previsto no parágrafo 10 do art . 65 da Lei 8.666/93.  

15.6 É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou pa rcialmente o do objeto 
deste pregão.  

15.7 A autoridade competente da contratação poderá revogar a licitação, 
por razões de interesse público, decorrente de fato  superveniente 
devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em p arte, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado.  

15.8 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade  e legitimidade das 
informações e documentos apresentados em qualquer f ase da licitação.  

15.9 A Pregoeira, no interesse da Administração, po derá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e prop osta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação 
sendo possível a promoção de diligência destinada a  esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo.  

15.10 Cópia do edital e seus anexos serão fornecido s, gratuitamente, nos 
horários de 07h30min às 13h30min, na sede da CAERD/ RO.  

15.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Presid ente da CAERD/RO 

15.12 O desatendimento de exigências formais não es senciais não importará 
no afastamento do licitante, desde que sejam possív eis a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta,  durante a realização 
da sessão pública de Pregão.  

15.13 As normas que disciplinam este Pregão serão s empre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados , desde que não 
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comprometam o interesse da Administração, a finalid ade e a segurança da 
contratação.  

 

Porto Velho (RO), 12 de novembro de 2015. 

 

 

Adm. Jamil Manasfi da Cruz 

Presidente e Pregoeiro/CPLMO/CAERD 
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  TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO: Contratação de leiloeiro público oficial  do Estado de 
Rondônia, para alienação de bens móveis inservíveis  de propriedade da 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia 

2- JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica- se pela necessidade de 
cumprimento das obrigações legais para realização d e certame na 
modalidade Leilão com a venda de bens pertencentes ao patrimônio desta 
CAERD, bens que devido ao uso prolongado, houve des gaste, está em 
condições de obsolescência e passaram a ter rendime nto precário com 
manutenção onerosa, tornando-se antieconômicos; ou que devido à perda de 
suas características em função de fatores externos,  como acidentes, 
tornam-se ao fim a que se destinam, havendo a neces sidade de aliená-los. 
Trata-se de necessidade continua da Administração a  fim de renovar os 
materiais que utiliza para a prestação dos serviços  públicos com 
qualidade e eficiência. 

3- MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Sugere-se que a referid a contratação seja 
realizada através de Processo Licitatório na modali dade de pregão 
presencial, haja vista a competitividade esta restr ita ao Estado de 
Rondônia, conforme relação de leiloeiros, às fls. 5 8/59, onde todos os 
leiloeiros credenciados possuem domicilio neste Est ado, tornando-se, 
assim, desnecessário o pregão eletrônico se a compe titividade está 
adstrita ao Estado de Rondônia.  

4- ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: 4.1- Prestar serviços pr ofissionais 
especializado de Leiloeiro; 4.2- Publicação e divul gação do Leilão; a) 
Elaboração da Lista de Ofertas em conjunto com a Co missão de Leilão, 
contendo no mínimo: nº do lote, descrição, avaliaçã o, local onde se 
encontra o lote, estado de conservação do bem; b) R eprodução e 
distribuição da Lista de Ofertas entre os principai s compradores e demais 
interessados, inclusive no dia do Leilão, através d e telefone, internet, 
mala direta, bem como afixação da lista de ofertas em lugares público; c) 
Publicação do resumo do edital em jornal de grande circulação estadual; 
4.3-Acompanhamento e Prestação de Contas: a) Manter  equipe para anotação 
dos arrematantes e entrega dos bens, desde a data d o leilão até a entrega 
total dos bens arrematados; b) Apresentar prestação  de contas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, em 02 vias, com o  correspondente 
comprovante de depósito bancário na conta corrente da CAERD do montante 
arrecadado no leilão, já deduzida à comissão do lei loeiro, no prazo de 10 
(dez) dias corridos a contar do término do leilão, devendo conter: 
identificação dos lotes vendidos; nome completo, en dereço e telefone dos 
arrematantes, valores arrematados (unitário e total ) e relação dos bens 
arrematados; 4.4-Recebimentos dos recursos: o contr atado deverá 
responsabilizar-se pela abertura de conta-corrente para recebimento dos 
pagamentos dos arrematantes, e posterior transferên cia dos recursos à 
conta-corrente da CAERD; 4.6- Não será permitida a liberação de nenhum 
bem em posse da Contratada sem que o mesmo esteja d evidamente liberado 
pela CAERD. 

5-  DA PRESTAÇAO DE CONTAS: 5.1- A prestação de con tas será efetuada pelo 
LEILOEIRO a CAERD no praz máximo de 10(dez) dias út eis, contados após a 
integralização dos pagamentos, juntamente com a fat ura de leilão, salvo 
greve bancárias, cheque com insuficiência de fundos  e compensação de 
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cheque de outras praças, os quais obedecerão às nor mas do BANCO CENTRAL 
DO BRASIL, ficando deliberado que logo que efetivam ente cobrados, seus 
valores serão repassados à CAERD; 5.2- Na hipótese do arrematante efetuar 
pagamento com cheque com insuficiência de fundos, o  leiloeiro prestará 
contas dos valores efetivamente recebidos, devolven do ao CONTRATANTE os 
bens, cujos pagamentos não forem honrados; 5.3- Con cluído o Leilão, por 
ocasião da prestação de contas, o LEILOEIRO juntame nte com a Diretoria 
Administrativa e Financeira definirá o procedimento  a ser adotado com 
relação aos bens não arrematados. 

6- DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA: 6.1- O Contratado receberá por seus 
serviços comissão pagas exclusivamente pelos arrema tantes em percentuais 
constantes na forma da proposta vencedora do certam e; 6.2- a CAERD fica 
isenta de pagar qualquer comissão ao LEILOEIRO, exc eto no caso em que a 
Companhia venha a cancelar o leilão, quando, então,  reembolsará ao 
LEILOEIRO de todas as despesas pela mesma, ocorrida  com a realização do 
evento, bem como, se proceder à exclusão de bens do  leilão (lote total ou 
parcial), ficará o mesmo sujeito ao pagamento da co missão ao LEILOEIRO 
sobre o valor do lance inicial; 6.3- A titulo de co missão do leiloeiro, 
cobrará exclusivamente o percentual de até 5% (cinc o por cento), auferido 
através de procedimento licitatório, nos termos do Decreto de nº 21981/32  
sobre o valor final de arrematação a ser pago diret amente pelo 
arrematante, contra recibo passado isentando a CONT RATANTE de qualquer 
ônus.  

 

7- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 7.1- Das obrigações d a CAERD: I - Assegurar 
o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, quan do devidamente 
identificados os locais onde estão os bens a serem leiloados. II- 
Notificar por escrito à Contratada, ocorrência de e ventuais imperfeições 
no curso de execução dos serviços, fixando prazo pa ra sua correção. II- 
Apresentar o Edital de Leilão, com as devidas regra s concernentes à 
regular execução de cada evento; III- Fornecer ao l eiloeiro os documentos 
e informações necessários à adequada instrução da s ua atividade, livres 
de desembaraços, ônus e pendências; IV- Supervision ar, acompanhar e 
fiscalizar a prestação dos serviços contratados, po dendo sustar, recusar, 
mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não e steja de acordo com as 
exigências especificadas. 7.2- Constituem obrigaçõe s do leiloeiro: I- 
Realizar o leilão, no dia e hora previamente design ado pela Comissão de 
Leilão da CAERD, dentro das normas do Edital, no lo cal acordado pelas 
partes, dos bens constantes no Edital de Leilão. II - Prestar 
adequadamente os serviços objeto do presente contra to; III- Executar os 
serviços dentro dos padrões estabelecidos pela CAER D, de acordo com o 
especificado neste instrumento contratual, responsa bilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento d e quaisquer cláusulas 
ou condições estabelecidas em contrato; IV- Executa r os serviços por meio 
de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas, inden izando a CAERD, mesmo 
em caso de ausência ou omissão de fiscalização de s ua parte, por 
quaisquer danos causados aos bens, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos terceirizados ou mandatários;  V- A responsabilidade 
será extensiva aos danos e prejuízos causados a ter ceiros, devendo o 
contratado adotar medidas preventivas, com fiel obs ervância das 
exigências das autoridades competentes e das dispos ições legais vigentes; 
VI- Não se pronunciar em nome da CAERD a órgãos de imprensa, sobre 
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quaisquer assuntos relativos às atividades das mesm as, bem como, sobre os 
procedimentos e/ou expedientes confiados . VII- Exe cutar os serviços 
observando os procedimentos e orientações estabelec idos pela CAERD, e em 
conformidade com a legislação aplicável; VIII- Mant er, sob as penas da 
lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisq uer dados, 
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens 
sob sua responsabilidade, de que venha a tomar conh ecimento ou ter 
acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relaci onados ou não com a 
prestação de serviços objeto deste contrato; IX- Fo rnecer aos seus 
empregados, prepostos e terceirizados todos os equi pamentos, recursos 
materiais e condições necessárias para o desenvolvi mento de suas  

funções, exigidos por legislação ou norma de trabal ho específica; X- Dar 
ciência a CAERD, imediatamente e por escrito, de qu alquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços; XI- Corrigi r imediatamente 
qualquer falha verificada na execução dos serviços ,ressarcindo a CAERD 
em até 05 (cinco) dias úteis, caso haja falta ou da no de bem sob 
responsabilidade do LEILOEIRO; XII- Prestar os escl arecimentos que forem 
solicitados pela CAERD cujas reclamações obriga-se a atender prontamente; 
XIII- Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviço s a que se obrigou, 
cabendo-lhe integralmente, os ônus decorrentes, fis calização essa que se 
dará independentemente da que será exercida pela CA ERD; XIV- Dispor-se a 
toda e qualquer fiscalização da CAERD, no tocante à  execução dos 
serviços, assim como,ao cumprimento das obrigações previstas em contrato: 
XV- Fornecer a CAERD, relatório sobre o resultado d este, acompanhado de 
toda a documentação pertinente; XVI- Proceder à amp la divulgação do 
leilão, utilizando anúncios, remessa de mala direta  aos clientes 
cadastrados, principalmente, na praça de realização  do leilão e região de 
abrangências. XVII- Destinar e preparar o local par a o leilão público, 
dotando-o de todos os equipamentos necessários para  a realização do 
evento, bem como, disponibilizar pessoal para atend imento aos 
compradores, sem qualquer ônus para a CAERD; XVIII-  Não utilizar o nome 
da CAERD, ou sua qualidade de contratado desta, em quaisquer atividades 
de divulgação profissional, como por exemplo, em ca rtões de visita, 
anúncios diversos, impressos, etc., com exceção, da  divulgação do evento 
específico;  

8- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 8.1- O contrato terá va lidade de 04 (quatro) 
meses, a contar do recebimento da AF pelo Leiloeiro  (a)  

9- DA CESSÃO: 9.1- Fica vedada à cessão total e par cial dos direitos e 
obrigações decorrentes do presente contrato, sem pr évio e expresso 
consentimento da CAERD.  

10- DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 10.1- Do presente contrato 
não decorre vínculo empregatício de qualquer de qua lquer natureza entre a 
CAERD e os empregados, prepostos e terceirizados, p ertencentes aos 
quadros do LEILOEIRO.  

11- DO FISCAL DO CONTRATO: 11.1- Durante a vigência  do contrato, a 
execução do objeto será acompanhada e fiscalizada p elos empregados 
especialmente designados para este fim. 11.2- O fis cal do contrato terá 
entre outras, as seguintes atribuições: a)- Fiscali zar a execução do 
contrato quanto à qualidade desejada, inclusive, qu anto ao material de 
consumo e aos equipamentos utilizados; b)- Comunica r à CONTRATADA o 
descumprimento do contrato e indicar os procediment os necessários ao seu 
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correto cumprimento; c)- Solicitar a aplicação de s anções pelo 
descumprimento do contrato; d)- Recusar e devolver os serviços cuja 
execução não se verifique adequada, visto em desaco rdo com as 
especificações discriminadas no contrato e nas norm as editalícias; e)- 
Solicitar reparação, correção, remoção, reconstruçã o ou substituição, no 
total ou em parte dos serviços recusados e devolvid os; f)- Solicitar a 
CONTRATADA e ao seu preposto todas as providências necessárias a boa 
execução dos serviços contratados. 

 12- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – Vendas de bens do ativo  imobilizado nº 
321101001. 

13- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 12.1- As despesas com a  realização dos 
trabalhos mencionados neste edital, correrão, única  e exclusivamente, por 
conta dos leiloeiros credenciados, nos termos do ar tigo 25, do Decreto nº 
21.981/32. 12.2- Poderão ser feitas a qualquer mome nto, avaliações dos 
trabalhos desenvolvidos pelos Leiloeiros Oficiais c redenciados, sendo que 
o descumprimento de quaisquer dos requisitos consta ntes neste Edital e na 
legislação pertinente, constituirá causa para o ime diato 
descredenciamento dos mesmos. 

Porto Velho, 09 de novembro de 2015. 

 

Patrícia Ferreira Rolim 
Portaria de nº 344/DE/15 
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ANEXO II  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE O(S) OBJETO(S) OFERTADOS ATENDEM AS 
ESPECIFICAÇÕES E A LICITANTE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
DECLARAMOS para fins de participação no procediment o licitatório – PREGÃO 
n. 001/2015 da CAERD/RO, que o objeto ofertado por __________ (que 
subscreve abaixo) atende todas as especificações de scritas neste Edital; 
que os documentos que compõem o Edital foram coloca dos à disposição e 
tomou-se conhecimento de todas as informações, cond ições locais e grau de 
dificuldade para a prestação de serviço do objeto, dando-se concordância 
a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem  restrições de 
qualquer natureza e de que, se vencedor desta Licit ação, executará o 
objeto, pelo preço proposto e de acordo com as norm as deste Certame 
Licitatório e; que atende plenamente os requisitos necessários à 
habilitação, possuindo toda a documentação comproba tória exigida no 
Edital convocatório.  
 
 
 
Data e local,  
___________________________________  
 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(INCISO V, Art. 27, Lei 8.666/93) DECLARAÇÃO 

 

O LEILOEIRO 
OFICIAL............................................ ......................
............................, matrícula JUCECCE nº ....................., 
declara, sob as penas da lei, que na mesma não há r ealização de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 an os ou a realização de 
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 
na forma da Lei.  

 

 

Data e local,  

 

___________________________________  

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA 

 

(emitida em papel timbrado) 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

Apresentamos nossa proposta para os serviços licita dos, sob a modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2015, pelo MENOR PREÇO, ob tido através do menor 
percentual total cobrado sobre o valor auferido dos  arrematantes de todos 
os bens leiloados. 

Declaramos que, se vencedora, executaremos o serviç o pelo preço orçado, 
com valor devidamente detalhado em conformidade com  as especificações 
constantes no ANEXO I do Edital do PREGÃO PRESENCIA L Nº. 06/2015, e como 
segue: 

PERCENTUAL TOTAL COBRADO SOBRE O VALOR AUFERIDO DOS 

ARREMATANTES DE TODOS OS BENS LEILOADOS: ______________ (POR 

EXTENSO). 

VALIDADE DA PROPOSTA: ___________ (mínimo de 60 (se ssenta) dias corridos, 
a contar da data de abertura dos envelopes de licit ação); 

 

Local e data 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável  
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ANEXO V 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 

 Declaração de Compromisso e Idoneidade 

 _____________, CPF nº. _____________, por interméd io do seu 
representante legal abaixo assinado, declara sob as  penalidades da lei, 
para fins de participação no Pregão Presencial nº. 06/2015 que:  
• os documentos que compõem o edital foram colocado s à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações;  
• não se encontra declarada inidônea para licitar o u contratar com órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual, Municip al e do Distrito 
Federal; e  
• inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, es tando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores .  
 

____________, ____ de ______________ de 2015. 
 
 

________________________________ 
Representante Legal  

(nome/cargo/assinatura) 
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ANEXO VI 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento, ________, CPF nº. ______ ____, sito a 
____________(endereço completo), abaixo assinado(s) , nomeia e constitui 
como procurador, o Sr. (a) _______________ (qualifi cação completa); 
inscrito no CPF nº. ________; portador do RG nº. __ ________, residente em 
__________ (endereço completo), ao qual OUTORGA AMP LOS PODERES para 
representá-la em todos os atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº. XX/2015 
da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD, podendo, inclusive, 
formular lances, complementar proposta, negociar pr eço, interpor recursos 
ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos,  acordar, transigir, 
desistir e receber avisos e intimações, assinar dec larações e assinar o 
Contrato oriundo da Licitação, enfim, praticar todo s os atos necessários 
ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 
 
........................................,em........ ........de............

...........de2015.  
 
 

______________________________________ 
 (assinatura do proponente e carimbo). 
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ANEXO VII 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL 

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ nº 05.914.254/0001-39, co m sede na Avenida 
Pinheiro Machado, 2112 – Bairro: SÃO Cristóvão, nes te ato representado 
pela Diretora Presidente IACIRA TEREZINHA RODRIGUES  DE AZAMOR, portadora 
do CPF nº 138.412.111-00, doravante denominado simp lesmente CONTRATANTE e 
_________________, leiloeiro oficial, inscrito no C NPJ sob nº 
____________, com sede na _______________________, neste ato representada 
por seu representante legal, Sra. _________________ ___, portador do CPF 
nº __________________, denominada simplesmente CONT RATADA, de comum 
acordo e nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações  posteriores e do 
Processo Licitatório nº 069/2014, Pregão Presencial  nº 06/2014, resolvem 
contratar o objeto do presente, pelas condições que  seguem:  

Cláusula 1ª - DO OBJETO 1.1. O objeto deste contrat o é a contratação de 
leiloeiro oficial, visando a preparação, organizaçã o e realização de 
leilão público de bens inservíveis pertencentes a C AERD, conforme Projeto 
Básico (ANEXO I). 

Cláusula 2ª – DA COMISSÃO DO LEILOEIRO 2.1 A Comiss ão sobre os bens 
leiloados, a ser paga pelo arrematante, será de ___ __% 
(____________________), conforme proposta apresenta da. PARÁGRAFO ÚNICO - 
A CAERD fica isenta de pagar qualquer comissão ao(a ) LEILOEIRO(A), a qual 
será paga exclusivamente pelos arrematantes.  

CLÁUSULA 3ª – DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO LE ILÃO  

3.1 Os bens, que serão leiloados, permanecerão na p osse da LEILOEIRO(A) 
até a sua efetiva entrega aos adquirentes dos mesmo s, os quais deverão 
havê-los impreterivelmente, até o dia estipulado no  Edital de Leilão 
Público, mediante a apresentação da “AUTORIZAÇÃO DE  ENTREGA” a ser 
emitida pelo(a) LEILOEIRO(A), que somente a expedir á após o efetivo 
recebimento dos valores pagos pelos bens arrematado s e de seus 
acréscimos.  

3.2 Findo este prazo, incidirá sobre os bens não re tirados pelos 
arrematantes, o percentual de 1% (Um por cento) sob re o valor da 
arrematação por dia excedente do prazo fixado nesta  cláusula, como taxa 
de guarda e armazenamento, até implementar 100% (Ce m por cento) do valor 
arrematado, ocasião em que o bem será reincorporado  ao patrimônio da 
LEILOEIRA, e dado-lhes a destinação que esta entend er conveniente, afim 
de ressarcir-se de referidas despesas, sem que caib a aos adquirentes dos 
mesmos o direito a ressarcimentos ou reclamações ju diciais ou 
extrajudiciais, com relação aos valores pagos e a d estinação dada a tais 
bens.  

3.3 A guarda e a manutenção dos bens, após o seu re cebimento, serão de 
única e exclusiva responsabilidade do(a) LEILOEIRO( A), até a sua entrega 
final a seus respectivos adquirentes.  

CLÁUSULA 4ª – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES ARRECADADOS  

4.1 A prestação de contas será efetuada pelo(a) LEI LOEIRO(A) a CAERD no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados após a integralização dos 
pagamentos, juntamente com a FATURA DE LEILÃO, salv o greve bancária, 
cheque com insuficiência de fundos e compensação de  cheques de outras 
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praças, os quais obedecerão as normas do BANCO CENT RAL DO BRASIL, ficando 
deliberado que logo que efetivamente cobrados, seus  valores serão 
repassados a CAERD. 

 CLÁUSULA 5ª - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

5.1 Prestar contas a CAERD, no prazo máximo de 10(d ez) dias úteis, 
contados após a integralização dos pagamentos, junt amente com a FATURA DO 
LEILÃO, salvo greve bancária, cheque com insuficiên cia de fundos, 
compensação de cheques de outras praças de acordo c om as regras do Banco 
Central do Brasil, etc., sendo necessária, portanto , a ressalva expressa 
destes incidentes, bem como, a fixação de novo praz o para repasse dos 
valores, acrescidos de mora e multa, a CAERD;  

5.2 Informar ao arrematante de veículos, que o mesm o terá o prazo máximo 
e improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados d a data da efetiva 
integralização do valor de arrematação e de seus ac réscimos, para 
proceder a transferência de propriedade dos bens ju nto ao DETRAN/RO, sob 
pena desta CAERD ingressar com ação, visando a busc a e apreensão do 
mesmo, cujas despesas judiciais correrão por conta do arrematante;  

5.3 Remoção dos bens para seu depósito;  

5.4 Guarda, limpeza, conservação e movimentação dos  bens após seu 
recebimento;  

5.5 Capatazia para guarda, descarga e movimentação dos bens;  

5.6 Sugestão de avaliação de preços mínimos;  

5.7 Publicação do resumo do edital de leilão em jor nal de grande 
circulação, bem como, anúncios nos classificados do s jornais locais;  

5.8 Reprodução e distribuição de editais, antes e d urante o leilão;  

5.9 Envio de mala direta a clientes cadastrados em todo o País, pelo 
serviço postal, via fax símile e Internet;  

5.10 Providenciar local adequado para realização do  leilão, com sistema 
de som e cadeiras para acomodação dos participantes ;  

5.11 Possuir equipe de funcionários para secretaria r o evento;  

5.12 Distribuição dos bens em lotes, de acordo com suas principais 
características; 5.13 Encaminhar a CAERD findo o le ilão cópia dos 
documentos referentes ao ato, como publicações, edi tais, dentre outros.  

Cláusula 6ª - DAS PENALIDADES  

6.1 Pelo atraso injustificado ou pela inexecução to tal ou parcial do 
contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa p révia, sofrer as 
seguintes sanções contratuais:  

6.1.1 Advertência;  

6.1.2 Multa de 2% sobre o valor do Contrato;  

6.1.3 Suspensão do direito de licitar junto ao Cons elho Regional de 
Contabilidade do Estado de Rondonia por até 05 (cin co) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou a té que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que apl icou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
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prejuízos resultantes. A punição poderá abranger, a lém da empresa, seus 
diretores e responsáveis técnicos.  

6.1.4 Rescisão contratual sem que decorra do ato di reito de qualquer 
natureza à Contratada.  

6.1.5 Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 
2002, se a Contratada, convocada dentro do prazo de  validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entreg ar ou apresentar 
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estado s, Distrito Federal ou 
Municípios, e será descredenciada nos sistemas de c adastramento de 
fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem pr ejuízo das multas 
previstas neste contrato e das demais cominações le gais.  

Cláusula 7ª - DA RESCISÃO  

7.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular da s cláusulas e 
condições estabelecidas neste instrumento, por part e da Contratada, 
assegurará a CAERD o direito de rescindir este cont rato, mediante 
notificação através de ofício, entregue diretamente  ou por via postal, 
com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espé cie para a 
Administração.  

7.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, a inda, nas seguintes 
modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da  Lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993, atualizada:  

7.2.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da CAER D, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes 
casos:  

I. O atraso injustificado, a juízo da Administração , na entrega dos itens 
licitados;  

II. entrega dos itens fora das especificações const antes no Objeto deste 
Contrato; III. a subcontratação total do objeto des te Contrato 
caracterizando a mera intermediação, a associação d a contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial , bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;  

IV. o desatendimento das determinações regulares da  autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato , assim como as de 
seus superiores;  

V. o cometimento reiterado de faltas na execução do  objeto deste 
contrato, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da  Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, atualizada;  

VI. a decretação de falência ou a instauração de in solvência civil;  

VII. a dissolução da empresa;  

VIII. a alteração social ou a modificação da finali dade ou da estrutura 
da empresa que, a juízo da Administração, prejudiqu e a execução deste 
Contrato;  

IX. razões de interesse público, de alta relevância  e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
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administrativa a que está subordinado a contratada e exaradas no processo 
administrativo a que se refere este instrumento.  

X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, re gularmente 
comprovados, impeditivos da execução do Contrato.  

7.2.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, re duzido a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;  

7.2.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigen te.  

7.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá se r precedida de 
autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.  

Cláusula 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1 Publicação do resumo do Edital do Leilão no Diá rio Oficial do Estado 
de Rondônia;  

8.2 Entrega dos documentos dos veículos que serão l eiloados, 
rigorosamente em dia e com todas as eventuais multa s quitadas até a data 
estipulada para o leilão;  

8.3 A CAERD fica isento do pagamento de qualquer co missão ao(a) 
Leiloeiro(a), a qual será paga exclusivamente pelos  arrematantes.  

Cláusula 9ª - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

9.1 A CONTRATADA assumirá total responsabilidade po r qualquer dano 
pessoal ou material que seus empregados venham a ca usar diretamente ao 
Patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrent e de dolo ou culpa, 
sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento  da obrigação.  

9.2 A CONTRATANTE ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer 
entre a CONTRATADA e os terceiros eventualmente pre judicados por tais 
danos.  

Cláusula 10ª - DA VIGÊNCIA  

10.1 O prazo de vigência do Contrato será de 90 (no venta) dias, iniciados 
da assinatura do contrato.  

Cláusula 11ª - DO FORO  

11.1 Elegem, as partes contratantes, a Justiça Fede ral de Porto Velho 
(RO), para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste 
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outr o, por mais 
privilegiado que seja. E, assim, por estarem justas  e contratadas, as 
partes, por seus representantes legais, assinam o p resente contrato, em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, 
perante as testemunhas abaixo assinados, a tudo pre sentes.  

Porto Velho(RO), xx de xxx de 2015.  

IACIRA TEREZINHA RODRIGUES AZAMOR 
Diretor Presidente da CAERD   

XXXXXXXXXX  

Representante da Contratada  

Testemunha 1  

Testemunha 2  


