
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 DO OBJETO  

 

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ALIENAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS, INSERVÍVEIS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 

PINHEIRO PRETO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO E LEI N. 2.193 DE 27 DE MAIO DE 

2021.     

ITEM DESCRIÇÃO TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ESTIMADA 

   
       01 

Contratação de serviços de leiloeiro público oficial 
profissional 

regularmente matriculado na Junta Comercial do 
Estado de santa Catarina 

         
              5,00 

 

1.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item que corresponde ao percentual da 

taxa administrativa. 

 

A TITULO DE ESCLARECIMENTO: 

 

Se o licitante oferecer lance igual a R$ 4,95 significará que ele está propondo um 

percentual de 4,95% (quatro porcento e noventa e cinco por cento).  

Se o licitante oferecer lance igual a R$ 2,50 significará que ele está propondo um 

percentual de 2,5% (dois e meio por cento).  

Se o licitante oferecer lance igual a 1,00, significará que ela está propondo um 

percentual de 1% (um por cento). 

Lances de 0,00 % 0% (zero por cento).não serão aceitos. 

 

1.2 O Leiloeiro vencedor do certame deverá possuir RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO VISANDO A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS POR 

MEIO DE PLATAFORMA DE TRANSAÇÃO VIA WEB, PARA VENDA DE BENS 

INSERVÍVEIS que permita a interatividade dos lances recebidos presencialmente e os 

recebidos via rede Internet.  

1.3 Fica estabelecido que o leiloeiro receberá a comissão conforme porcentagem estabelecida 

nos lances da Sessão do pregão Eletrônico paga pelo comprador/arrematador do bem, (taxa 

esta não negociável) conforme previsto no parágrafo único do art. 24 do Decreto 21.981 de 

1932.  

1.4 O valor arrematado deverá ser pago pelo arrematante em 100% do valor do lance final, 

sendo pago em porcentagem proporcional em conta do Leiloeiro conforme 



estabelecido em Ata de sessão Pública do Pregão Eletrônico e percentual da diferença 

diretamente ao Munícipio, em conta indicada pela Tesouraria.  

1.5 Poderão participar do certame pessoas 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. 

1.5.1 Não poderão participar Leiloeiros declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública do País, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade; e Leiloeiros impedidos de contratar com o Município em razão de 

outras sanções administrativas ou judicialmente aplicadas. 

1.5.2 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 99.658 de 30/10/1990, Decreto 21.981 de 19/12/32 e da Lei 8.666 de 

21/06/93, e das demais legislações pertinentes. 

1.5.3 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO (porcentagem), observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.5.4 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções no processo de arremate do leilão. 

1.6 Conforme item 1.3 do Edital, RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO deverá 

possuir as seguintes funcionalidades do sistema: 

1.6.1 CADASTRO - possibilite o cadastramento on-line e gratuito de pessoas físicas, pessoas 
jurídicas, brasileiros e estrangeiros, interessados em arrematar os bens ofertados nos 
certames.  

1.6.2 CERTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS - integração eletrônica com Órgãos 
de Proteção ao Crédito para a certificação das informações prestadas.  

1.6.3 SEGURANÇA  
(i) Identificação do número do IP - “INTERNET PROTOCOL” da máquina utilizada; 
(ii) Transmissão de dados com criptografia;   
(iii) Aceite on-line do Edital de cada leilão pelos usuários interessados; 
(iv) Certificação através de carimbo do tempo em e-mails, e 1 
 

1.6.4 DIVULGAÇÃO ON-LINE DOS BENS - Descrição detalhada e imagens dos bens a serem 
ofertados.  

1.6.5 MÓDULO DE BUSCA E PESQUISA - Funcionalidade que permita a pesquisa de bens 
com divisão de categorias de ativos e busca livre por palavras-chave.  

1.6.6 PAGAMENTO - Funcionalidade que disponibilize a emissão dos boletos bancários para 
pagamento do preço do bem vendido.  

1.6.7 RELATÓRIO DOS PREGÕES - Funcionalidade que permita a geração de relatório ao 
final de cada certame.  

1.6.8 TEMPO REAL - Mecanismo que permita captação de lances e acompanhamento on-line 
dos certames, com visualização da evolução das ofertas de modo que o processo de 
alienação dos bens seja totalmente público e transparente.  

1.6.9  LANCES AUTOMÁTICOS - Mecanismo que proporcione a programação de “lances 
automáticos” até um limite máximo pré-determinado pelos ofertantes. Uma vez 



estabelecido o “lance automático”, caso outro participante oferte um lance superior, a 
plataforma deverá gerar novo lance, acrescido do incremento mínimo exigido para aquele 
lote, até o limite máximo definido pelo ofertante, sem a necessidade de acompanhamento 
do certame. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1 A licitante vencedora é a única responsável civil e criminalmente pela elaboração, guarda e 

sigilo das provas e demais atos do processo seletivo, respondendo ainda pelas ações praticadas 

pelos seus responsáveis técnicos, equipe técnica e pessoal contratado para fiscalização ou 

qualquer outra atividade, nenhuma responsabilidade cabendo à Prefeitura Municipal de Pinheiro 

Preto nesse aspecto.  

2.2 - Os editais abaixo elencados (item 2.2.3) e demais comunicados, retificações e erratas 

relacionados com o processo seletivo serão elaborados pela CONTRATADA com o 

assessoramento técnico do Departamento de Pessoal da Prefeitura, para a publicação e 

divulgação no diário Oficial da prefeitura de Pinheiro Preto.  

3. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

3.1  A licitante vencedora ficará obrigada a entregar os itens e prestar os serviços, objeto 
deste Edital, de acordo com as especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos e 
preços estipulados na sua proposta e na Autorização de Fornecimento.  

3.2 O objeto do presente edital deverá ser entregue no prazo de até 20(vinte) dias após o 
recebimento de autorização de fornecimento. 

3.3 O Objeto licitado deverá ser entregue na Secretaria que solicitou a Compra conforme 
discriminado na Autorização de Fornecimento.  

3.4  Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter, durante toda 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

3.5 A empresa deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, 
sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.  

 
3.5  - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  

Compete à CONTRATANTE:  

a) Aprovar e Publicar o Edital fornecido pela contratada;  

b) Fazer o pagamento dos serviços;  

Parágrafo Primeiro – Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas 

condições estabelecidas pelo edital e pelo presente Contrato e da CONTRATADA perceber o 

valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

 

4. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO  

A fiscalização do contrato será exercida pelo responsável de cada secretaria que será indicado 

no ato do contrato. 

 

FABIANA ORÇATTO                      

Sec. Administração          


