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CREDENCIAMENTO N. 002/2020 – SEMAD/PM 
Regido pela Lei n° 8.666/1993 de 21 de junho de 1993, o Decreto Federal 
nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, a Instrução Normativa DREI nº 72, de 
19 de dezembro de 2019, com as modificações posteriores, de acordo com 
as disposições do presente Edital e seus Anexos. 

Objeto 

Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de 
leilões presencial e/ou eletrônico de bens imóveis 
desafetados e móveis inservíveis pertencentes ao 
MUNICÍPIO (PREFEITURA DE MANAUS). 

Processo 2019/16330/16362/00003 – SEMAD 

Órgão 
Requisitante 

Secretaria Municipal de Administração Planejamento e 
Gestão – SEMAD 

Período e local para Leitura ou Obtenção deste Edital e Anexos 

Data Nos dias úteis e de expediente de 04/03/2020 a 24/03/2020 

Horário 
Das 08h às 16h (segunda a quinta-feira) 
Das 08h às 13h (sexta-feira) 

Local 

Sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão - SEMAD, na Gerência de Contratos e Convênios - 
GECC, , 4º andar, rua São Luís, 416, Adrianópolis, Manaus, 
Amazonas, CEP 69057-250, ou mediante acesso aos sítios da 
Prefeitura de Manaus e da SEMAD na rede mundial de 
computadores, por meio dos seguintes endereços eletrônicos 
https://semad.manaus.am.gov.br/, também, poderá ser 
solicitado o acesso eletrônico externo através do e-mail: 
credenciamento.semad@pmm.am.gov.br. 

Período e local para entrega do Envelope com a documentação dos interessados 

Data Nos dias úteis e de expediente de 25/03/2020 a 31/03/2020 

Horário 
Das 08h às 16h (segunda a quinta-feira) 
Das 08h às 13h (sexta-feira) 

Local 

Sede da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão - SEMAD, no 4º andar- Gerência de 
Contrato de Convênios –GECC , rua São Luís, 416, 
Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250. 

Período e local da sessão pública de Abertura dos Envelopes de Documentação 

Data No dia útil e de expediente 02/04/2020 

Horário Às 10h 

Local 
Sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão - SEMAD,  Auditório , 5º andar, na rua São Luís, 
416, Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250. 

Período e local da sessão pública de Sorteio, Classificação e de Credenciamento 

Data 

A sessão pública de sorteio, classificação e de 
credenciamento será realizada em data e  horário previamente 
designado, e divulgada por meio de comunicação por correio 
eletrônico ou notificação pessoal por meio de ofício, bem 
como no sítio eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br/. 

Horário A ser divulgado 

Local 
Sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão - SEMAD, Auditório, 5º andar, na rua São Luís, 416, 
Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250. 

Manaus, 03 de março de 2020. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/2020 – SEMAD 

1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO (PREFEITURA DE MANAUS), por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO – SEMAD, com sede na rua São Luís, 416, Adrianópolis, 
Manaus, Amazonas, CEP 69057-250, torna pública, para conhecimento 
dos interessados, a abertura de procedimento para CREDENCIAMENTO 
DE LEILOEIROS OFICIAIS, para realização de leilões presencial e/ou 
eletrônico de bens imóveis desafetados e móveis inservíveis 
pertencentes ao MUNICÍPIO, na forma do que preceituam a Lei n° 8.666 
de 21 de junho de 1993, o Decreto Federal n° 21.981, de 19 de outubro 
de 1932 e Instrução Normativa DREI n° 72, de 19 de dezembro de 2019, 
com as modificações posteriores, de acordo com as disposições do 
presente Edital e seus Anexos. 

São partes integrantes deste Edital: 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
ANEXO II – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO LEILOEIRO 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PROFISSÃO 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O CADIN/AM 
ANEXO VIII – MINUTA APROVADA PELO COLÉGIO DE 
PROCURADORES DE ACORDO COM O PROVIMENTO N° 01/07 - PGM 

2. DA VIGÊNCIA DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO 

O Sistema de Credenciamento será mantido em vigor pelo prazo de 12 
(doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, 
permitindo a qualquer tempo a inscrição de novos interessados, desde 
que atendam aos requisitos do chamamento público. 

3. DA RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS

Os interessados poderão retirar cópia deste EDITAL e seus ANEXOS 
diretamente na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, rua São 
Luís, 416, Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250, na 
Gerência de Contratos e Convênios - GECC, 4º andar, no período 
compreendido entre os dias úteis e de expediente de 04/03/2020 a 
24/03/2020, das 08h às 16h, de segunda a quinta-feira, e das 08h às 
13h, na sexta-feira, munidos com dispositivo de armazenamento 
(exemplos: pen drive, CD, DVD) para a devida aquisição; ou, ainda, 
mediante solicitação por e-mail por meio do endereço eletrônico: 
credenciamento.semad@pmm.am.qov.br 

4. DO OBJETO

Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de leilões 
presencial e/ou eletrônico de bens imóveis desafetados e móveis 
inservíveis pertencentes ao MUNICÍPIO. 

5. DOS IMPEDIMENTOS 

5.1. Estará impedido de participar do credenciamento o leiloeiro oficial 
que se enquadrar nas seguintes situações: 
5.1.1. Esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária aplicada 
pela Comissão de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos – 
CED/LC, instituída pela Lei Municipal n° 2442, de 28 de maio de 2019, 
ou tenha sido apenado com declaração de inidoneidade por qualquer 
órgão da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal; 
5.1.2. Tenha sido destituído ou suspenso do exercício da função, nos 
termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal n° 21.981, de 19 de 
outubro de 1932 ou proibido ou impedido nos termos dos artigos 70 e 71 
da Instrução Normativa n° 72, de 19 de dezembro de 2019, expedida 
pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - 
DREI; 
5.1.3. Esteja vinculado à Administração Pública Municipal como agente 
político, servidor estatutário, servidor temporário, empregado público, 
servidor ocupante de cargo em comissão, conselheiro tutelar e membros 
de conselhos e comissões municipais, estagiário e terceirizado; 

Credenciamento 
Leiloeiro
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5.1.4. Que não atenda aos requisitos do edital quanto à capacidade 
técnica, jurídica ou regularidade fiscal e trabalhista; 
O Leiloeiro credenciado não poderá, em hipótese alguma, arrematar o 
bem em leilão; 
Os agentes públicos relacionados no subitem 5.1.3, estão impedidos de 
participar de leilão nos termos deste Edital. 
 

6. DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 

6.1. O participante deverá apresentar o Pedido de Credenciamento 
conforme modelo constante do ANEXO II, acompanhado 
obrigatoriamente dos seguintes documentos e declarações por ele 
firmadas: 
6.1.1. Habilitação jurídica; 
6.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista, conforme subitem 7.2; 
6.1.3. Habilitação Técnica, conforme subitem 7.3; 
6.1.4. Termo de Compromisso do Leiloeiro (ANEXO III); 
6.1.5. Declaração de Infraestrutura (ANEXO IV); 
6.1.6. Declaração de Regularidade da Profissão (ANEXO V); 
6.1.7. Declaração de Inexistência de Impedimento para Licitar ou 
Contratar com a Administração Pública (ANEXO VI); 
6.1.8. Declaração de Regularidade com o CADIN/AM (ANEXO VII). 
 
7. DOS DOCUMENTOS 
 
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
7.1.1. Documento de identificação oficial com foto; 
7.1.2. Certidão da matrícula na Junta Comercial do Estado do 
Amazonas, nos termos do parágrafo único, do artigo 51, da Instrução 
Normativa n° 72, de 19 de dezembro de 2019; 
7.1.3. Declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a 
Junta Comercial do Estado do Amazonas 
7.1.4. Certidões emitidas pelos cartórios de distribuição do domicílio do 
leiloeiro referentes ao protesto de títulos, cível e crime, da Justiça 
Estadual e Certidão emitida pela Justiça Federal; 
 
7.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
7.2.1. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
7.2.2. Comprovação de inscrição e da regularidade perante a 
Previdência Social; 
7.2.3. Prova de regularidade com o FGTS, expedida pela Caixa Econômica 
Federal, ou se não for empregador, declaração nestes termos; 
7.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, estadual e 
municipal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e 
Certidão quanto à Dívida Ativa ou outras equivalentes, na forma da lei, 
expedidas nas diferentes esferas de governo pelo órgão competente; e, 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
7.2.6. Serão admitidas certidões emitidas por meio da internet desde que 
no prazo de validade. 
7.2.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões e/ou 
documentos. 
 
7.3 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
7.3.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo 
fornecedor serão: 
7.3.1.1.  Termo de Compromisso do Leiloeiro (ANEXO III); 
7.3.1.2. Declaração de Infraestrutura (ANEXO IV); 
7.3.1.3. Declaração de Regularidade da Profissão (ANEXO V); 
7.3.1.4. Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 
exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12 meses. 
7.3.2. O leiloeiro oficial deverá assinar Termo de Compromisso (ANEXO 
III) comprometendo-se a: 
7.3.2.1. Ter condições para cumprir os seguintes requisitos básicos para 
a realização de Leilão Presencial e/ou Eletrônico ocasião em que 
deverão ser atendidas as seguintes exigências: 
7.3.2.2. Oferecer no mínimo instalações próprias ou de terceiros que 
possuam infraestrutura adequada para a realização dos leilões com 
sistema audiovisual e aparelhagem de som; 
7.3.3. A comprovação da infraestrutura mínima exigida deverá ser feita 
mediante apresentação de declaração pelo interessado (ANEXO IV); 
7.3.3.1. Divulgar o evento em endereço eletrônico próprio, bem como em 
material impresso e em quaisquer outros meios de comunicação, de 
forma a conter, dentre outras informações, as seguintes: 
1. características dos bens; 
2. fotografias; 

3. edital; 
4. contatos. 
7.3.3.2. Possibilitar, no leilão eletrônico, a projeção em tela da descrição do 
lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os ofertados via Internet; 
7.3.3.3. Possibilitar a realização do leilão com recepção e estímulo de 
lances em tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances 
verbais e os lances efetuados eletronicamente; 
7.3.3.4. Permitir o recebimento e a inserção na internet dos lances 
prévios remetidos via e-mail ou entregues pessoalmente, informando a 
razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG e telefone; 
7.3.3.5. Possuir mecanismo que somente permita a apresentação de 
lance de valor superior ao do último lance ofertado, observado o 
incremento mínimo fixado para o item/lote; 
7.3.3.6. Possibilitar que a cada lance ofertado, via internet ou 
verbalmente, seja o participante imediatamente informado de seu 
recebimento segundo condições que lançou; 
7.3.3.7. Possuir site próprio que possibilite a realização de venda direta e 
leilão pela internet, inclusive com lances on-line e que permita a 
visualização de fotos dos bens ofertados, observado o contido no 
subitem 7.3.3.5; 
7.3.3.8. Realizar a gravação e registro do leilão. 
7.3.3.9. Dar-se por ciente de que não será devida qualquer comissão a 
cargo da Prefeitura Municipal de Manaus. 
7.3.3.10. Fazer a conferência dos bens removidos (estado de conservação, 
porte e peso aproximado), retirar fotos dos bens, cópia de documentos 
comprobatórios da propriedade e levantamento de ônus sobre os bens. 
 
8. DA ENTREGA DO ENVELOPE COM A DOCUMENTAÇÃO 
 
8.1. O Pedido de Credenciamento (ANEXO II) e a documentação exigida 
no item 7 deste Edital deverão ser entregues na sede da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, no 4º 
andar- Gerência de Contrato de Convênios –GECC, na rua São Luís, 
416, Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250, no período de 
25/03/2020 a 31/03/2020, nos dias úteis e de expediente, de segunda a 
quinta-feira, no horário de 08h às 16h e na sexta-feira, no horário de 08h 
às 13h, em envelope lacrado e inviolado, contendo em sua parte 
externa e frontal a seguinte identificação: 
 

PREFEITURA DE MANAUS 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 

SEMAD 
CREDENCIAMENTO N. 002/2020 – SEMAD/PM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2019/16330/16362/00003 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

NOME DO INTERESSADO: (indicar o nome) 
CPF: (indicar cadastro CPF) 

Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de leilões 
presencial e/ou eletrônico de bens imóveis desafetados e móveis 

inservíveis pertencentes ao MUNICÍPIO. 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

8.2. O envelope referido no item anterior permanecerá lacrado e 
inviolado até a data de sua abertura na sessão pública; 
8.3. A entrega do envelope configura a aceitação de todas às condições 
estabelecidas neste credenciamento, 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. 
8.4. Os documentos devem ser entregues em uma via, em cópias 
autenticadas, sendo admitidas cópias simples dos documentos, desde 
que os originais sejam apresentados, no mesmo momento, para 
conferência da originalidade pela Comissão de Credenciamento; 
8.5. A ausência de qualquer dos documentos exigidos neste Edital para 
habilitação, bem como a presença de documentos incompletos, 
incorretos, em desacordo com este Edital, com rasuras, entrelinhas ou 
com a validade expirada, poderá acarretar a inabilitação do proponente. 
8.6. Os documentos deverão estar regulares quanto aos prazos de 
validade neles previstos. 
8.7. O interessado no Credenciamento poderá encaminhar a 
documentação exigida por meio de SEDEX, serviço similar ou 
correspondência registrada, desde que seja recepcionada no Protocolo 
da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD, assumindo a proponente os riscos por eventuais atrasos no 
transporte e entrega da documentação 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO ENVELOPE. DA ANÁLISE 
DA DOCUMENTAÇÃO, DO SORTEIO E DO CREDENCIAMENTO 
 
9.1. Da Sessão Pública de Abertura do Envelope: 
9.1.1. A sessão pública de abertura do envelope será realizada na Sede 
da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD, no auditório, 5º andar, rua São Luís, 416, Adrianópolis, 
Manaus, Amazonas, no dia 02/04/2020, às 10h. 
9.2. Da Análise da Documentação 
9.2.1. A análise da documentação será processada em conformidade 
com as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos. 
9.2.2.  Os documentos entregues para fins de habilitação devem ter 
todas as suas páginas juntadas ao processo administrativo, numeradas 
e rubricadas por todos os interessados presentes e pela Comissão de 
Credenciamento. 
9.2.3. A Comissão de Credenciamento verificará se os documentos 
apresentados cumprem os requisitos de habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, e qualificação técnica, declarando o proponente 
habilitado. 
9.2.4. Serão declarados inabilitados os interessados que não cumpram 
com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
9.2.5. A Comissão de Credenciamento divulgará a relação de 
credenciadas no sítio eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br e no 
Diário Oficial do Município - D.O.M. 
9.3. Da Sessão de Sorteio, Classificação e de Credenciamento: 
9.3.1. 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. 
9.3.2. A sessão pública de sorteio para elaboração do rol de 
credenciados será realizada na Sede da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, auditório, 5º andar, rua 
São Luís, 416, Adrianópolis, Manaus, Amazonas, em data e horário 
previamente designado, devendo observar que: 
9.3.2.1. As divulgações se darão por meio de comunicação por correio 
eletrônico ou notificação pessoal por meio de ofício, bem como sítio 
eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br. 
9.3.3. Poderão participar do sorteio apenas os leiloeiros que atenderem 
às condições previstas neste Edital na data do sorteio; 
9.3.4. Os sorteios serão realizados de forma não eletrônica e acontecerá 
independentemente da presença dos leiloeiros, que estarão livres para 
participar de todas as etapas do evento. 
9.3.5. Os resultados dos sorteios serão disponibilizados no sítio 
eletrônico da SEMAD https://semad.manaus.am.gov.br. 
9.3.6. 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. 
9.3.7. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será 
ocupada pelo próximo na ordem de classificação, reordenando os 
demais. 
9.4. Caso não compareça nenhum interessado no presente 
credenciamento, o prazo de entrega da documentação será prorrogado 
até que haja Leiloeiro Oficial em condições de atender ao Edital. 
9.5. O participante poderá apresentar-se a todos os atos previstos neste 
item 9 por mandatário munido de procuração com poderes específicos 
para intervir no presente procedimento de credenciamento, inclusive 
para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 
 

10. DA VIGÊNCIA E INCLUSÃO NO ROL DOS CREDENCIADOS: 
 

10.1. O Sistema de Credenciamento será mantido em vigor pelo prazo 
de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos 
períodos, permitindo a qualquer tempo a inscrição de novos 
interessados, desde que atendam aos requisitos do chamamento 
público. 
10.2. O leiloeiro que solicitar sua inclusão no Rol de Credenciados 
publicado pela SEMAD, desde que tenha sua documentação aprovada, 
será incluído na última posição da lista dos integrantes, devendo-se 
observar que: 
10.2.1. As novas inclusões no Rol de Credenciados serão registradas 
com base na ordem de protocolo da solicitação junto à SEMAD. 
10.2.2. Os novos credenciados serão habilitados a compor o banco de 
credenciados pelo prazo remanescente do credenciamento, prazo este 
contado a partir da data de sua efetiva habilitação. 

10.2.3. Eventuais pedidos contendo a mesma data de protocolo serão 
submetidos a sorteio, a fim de ser definida a ordem de ingresso dos 
pedidos nas últimas posições do Rol de Credenciados. 
 
11. HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Os procedimentos adotados pela Comissão de Credenciamento na 
condução e no julgamento da documentação de habilitação prevista 
neste Edital de Credenciamento serão homologados pela autoridade 
competente. 
 
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO LEILOEIRO CREDENCIADO 
 
12.1. Quanto à seleção do leiloeiro credenciado, o critério de 
acionamento do leiloeiro credenciado para prestar os serviços será o de 
rodiziamento, em ordem definida por sorteio realizado em sessão pública 
pela SEMAD, para bens móveis e imóveis eventualmente indicados pelo 
Município. 
12.2. O Leiloeiro que rejeitar a designação para a realização de leilões, 
perderá a vez, situação em que será chamado o próximo na ordem de 
classificação. 
 
13. DO DESCREDENCIAMENTO 
 
13.1. Haverá o cancelamento do credenciamento do leiloeiro, nos 
seguintes casos: 
13.1.1. Receber 03 (três) advertências pelo mesmo motivo; 
13.1.2. Recusa injustificada em assinar o Contrato para realização das 
atividades objeto deste Edital; 
13.1.3. Omissão de informações ou a prestação de informações 
inverídicas para obter credenciamento em face do presente Edital; 
13.1.4. Instauração de insolvência civil; 
13.1.5. Falsidade ideológica; 
13.1.6. Infração à Lei, bem como à legislação de regência; 
13.1.7. Descumprimento na execução dos serviços a serem realizados 
pelo credenciado como negligência, imprudência e imperícia; 
13.1.8. Cessão total ou parcial da prestação do serviço sem a anuência 
da SEMAD; 
13.1.9. Divulgação, pelo credenciado, de informações do interesse 
exclusivo da SEMAD, obtidas em decorrência do credenciamento; 
13.1.10. Omitir ou prestar informações inverídicas aos interessados 
sobre os bens ou as condições de venda que resultem na posterior 
desistência do adquirente em realizar a compra; 
13.1.11. Deixar de efetuar publicação do extrato do edital de leilão em, 
no mínimo, 2 (dois) jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos 
oficiais, principalmente no Município em que será realizado. 
13.1.12. Quanto ao cancelamento do Instrumento de Credenciamento, 
destaca-se que: 11.2.1. Ocorrendo o cancelamento, por descumprimento 
das condições contratuais, o profissional descredenciado deverá, no 
prazo de 5 dias corridos, recolher os bens em local a ser determinado 
pela SEMAD, transferir os valores ainda pendentes de repasse 
decorrentes de alienações e prestar contas de toda a documentação que 
lhe foi confiada, fazendo a entrega dos respectivos dossiês protocolados 
à SEMAD. 
13.1.13. A SEMAD não se responsabiliza pelo pagamento de nenhum 
valor em decorrência do cancelamento do credenciamento; 
13.1.14. O leiloeiro deverá ser formalmente notificado do seu 
descredenciamento. 
13.1.15. O descredenciamento será precedido de observância ao 
contraditório e ampla defesa. 
 

14. DOS RECURSOS 
 

14.1. O prazo de recurso relativo ao julgamento da documentação será 
de até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da divulgação de habilitação. 
14.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais participantes, 
que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
14.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso. 
14.4. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 
com vista franqueada ao interessado. 
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14.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
14.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO 
 
15.1. Quanto ao Contrato de Prestação de Serviços, destaca-se que 
somente serão chamados a firmar contrato de prestação de serviços 
correspondentes ao objeto deste Edital, os leiloeiros que assinaram o 
Instrumento de Credenciamento junto à SEMAD, observando que: 
15.2. O Leiloeiro Oficial selecionado será convocado a celebrar o 
Contrato de Prestação de Serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento da comunicação através de correio 
eletrônico e/ou notificação pessoal; 
15.3. Se o Leiloeiro Oficial selecionado e convocado para celebrar o 
Contrato de Prestação de Serviços não o fizer no prazo indicado, será 
convocado o leiloeiro credenciado seguinte constante do Rol de 
Credenciados resultante deste procedimento, sem prejuízo de eventual 
aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste instrumento e na 
legislação que disciplina a matéria; 
15.4. O prazo de vigência do contrato firmado com cada leiloeiro será de 
12 (doze) meses, prorrogável única e exclusivamente com base no art. 
57, § 1º, da Lei 8.666/1993; 
15.5. Após assinatura de contrato com a SEMAD, o leiloeiro será 
incluído na última posição do Rol de Credenciados, podendo ser 
novamente acionado somente após completo rodízio dos credenciados. 
 
16. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
16.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Projeto Básico (ANEXO I) e na Minuta de Termo de 
Contrato (ANEXO VIII). 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as 
estabelecidas no Projeto Básico (ANEXO I) e na Minuta de Termo de 
Contrato (ANEXO VIII). 
 
18. DO PAGAMENTO 
 
18.1. As regras acerca do pagamento, repasse dos valores e prestação 
de contas são as estabelecidas no Projeto Básico (ANEXO I) e na 
Minuta de Termo de Contrato (ANEXO VIII). 
18.2. Em hipótese alguma, será paga alguma outra remuneração para o 
credenciado que não aquela trazida pelo Projeto Básico (ANEXO I) e 
Minuta de Termo de Contrato (ANEXO VIII). 
 
19. DA RESCISÃO DO CONTRATO. 
 
19.1. As regras acerca das rescisões administravas são as estabelecidas 
no Projeto Básico (ANEXO I) e Minuta de Termo de Contrato (ANEXO 
VIII). 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. As regras acerca das sanções administravas são as estabelecidas 
Projeto Básico (ANEXO I) e Minuta de Termo de Contrato (ANEXO VIII). 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
 
21.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar 
este Edital de credenciamento, no todo ou em parte, exclusivamente por 
meio eletrônico credenciamento.semad@pmm.am.gov.br, até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para análise da documentação 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1. A participação do interessado no Credenciamento implica a 
aceitação das condições constantes deste Edital e dos anexos que o 
integram. 
22.2. A Credenciada deverá manter as condições de habilitação durante 
toda a vigência do Credenciamento, observada a obrigatoriedade de 
atualização das informações cadastrais. 

22.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Credenciante, conforme 
disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
22.4. Os proponentes obrigam-se a observar e guardar sigilo de todos os 
dados pessoais e profissionais obtidos em decorrência do presente 
edital, e a não utilizar ou divulgar as informações obtidas para qualquer 
fim, sob as penas da lei civil, penal e correlatas. 
22.5. A Administração poderá revogar este Edital de Credenciamento por 
razões de interesse público. 
22.6. Qualquer alteração nas condições do Credenciamento será 
divulgada e publicada pela mesma forma em que se deu a divulgação e 
publicação do texto original. 
22.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização das sessões referidas no item 9 na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pela Comissão. 
22.8. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão o horário de Manaus – AM. 
22.9. Incumbirá ao interessado acompanhar as operações da sessão 
pública do Credenciamento, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer atos. 
22.10. No julgamento da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.11. A homologação do resultado deste credenciamento não implicará 
direito à contratação. 
22.12. As normas disciplinadoras do credenciamento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.13. Os interessados assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas documentações e a Administração não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo de Credenciamento. 
22.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
o afastamento do interessado, desde que seja possível o aproveitamento do 
ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
22.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus 
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste 
Edital. 
22.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico da 
Prefeitura de Manaus e da SEMAD na rede mundial de computadores, por 
meio dos seguintes endereços eletrônicos https://semad.manaus.am.gov.br 
e, também, poderá ser solicitado o acesso eletrônico externo através do e-
mail: credenciamento.semad@pmm.am.gov.br 
 

23. DO FORO 
 

23.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 
presente credenciamento, fica eleito o foro da cidade de Manaus/AM, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
 

1. Dados do Órgão 
 

Órgão: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
CNPJ: 04.312.641/0001-32 
Endereço: Rua São Luiz,  nº 416 – Adrianópolis 
CEP: 69057-010 
Cidade:  Manaus/ Am 
Fones:  (092) 3215-6351/ 3215-6300 
 

2. Objeto 
2.1. Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de leilões 
presencial e/ou eletrônico de bens imóveis desafetados e móveis 
inservíveis pertencentes ao MUNICÍPIO (PREFEITURA DE MANAUS). 
 

3. Justificativa e Objetivos 
3.1 A Prefeitura de Manaus adquire bens móveis permanentes, para 
utilização no desenvolvimento de suas atividades, bem como na 
prestação de serviços públicos à população. Com o decurso do tempo, 
referidos bens deixam de ser úteis ao órgão ou entidade possuidor, 
tornando-se inservíveis, denominação atribuída aos bens caracterizados 
como ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. 
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3.2 Por não mais atenderem a finalidade para qual foram adquiridos, não 
há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao patrimônio 
público, razão pela qual ocorre o desfazimento destes bens, que tem por 
objetivo principal arrecadar recursos para a aquisição de novos bens 
permanentes; bem como se justifica pela redução de custos 
administrativos para manutenção dos mesmos no acervo patrimonial. 
3.3. Faz-se necessário o desfazimento dos bens por meio de leilão tendo 
em vista que: 
3.3.1. Os bens móveis em sua maioria estão submetidos ao desgaste 
natural pela ação do tempo e ocupa espaço físico tanto na Central de 
Bens Inservíveis – PMM que recebe constantemente bens dos órgãos e 
entidades do Município, quanto nos Depósitos da SEMSA e SEMED que 
recebem bens inservíveis de suas unidades existentes nas diversas 
zonas do Município. 
3.3.2. Referente aos bens imóveis desafetados a conservação e controle 
é dispendiosa, sendo assim, conforme Decreto nº 4.458, de 01 de julho 
de 2019, a SEMAD deve promover a alienação, mediante leilão, 
reduzindo ou evitando despesas e trazendo arrecadação para o 
Município. 
3.4. Sendo assim, justificamos a solicitação da contratação deste serviço 
no fato de não trazer custos diretos para a Administração e de 
possibilitar atender à totalidade da demanda por desfazimento de bens 
próprios. 
3.5. Visando ainda atender ao art. 5º do Decreto nº 4.458 de 01/07/2019 
que determina que a SEMAD promova a alienação, mediante leilão, dos 
imóveis desativados e dispendiosos de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Manaus. 
3.6. A escolha dos Leiloeiros Oficiais por meio do procedimento de 
CREDENCIAMENTO é de grande relevância para que a Prefeitura 
Municipal de Manaus possa realizar o Leilão de bens imóveis 
desafetados e móveis inservíveis em conformidade com a Lei nº. 8.666 
de 21 de junho de 1993, Lei nº 2.085/2015 de 30/12/2015 e Decreto 
Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 e Instrução Normativa do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI 
nº 72, de 19 de dezembro de 2019. 
3.7. Justifica-se essa escolha, visto que a Junta Comercial do Estado 
Amazonas – JUCEA não se responsabiliza mais em indicar o Leiloeiro 
na ordem para realização do leilão, cabendo a indicação dos entes 
interessados, seja por meio licitatório ou outra forma de critério, 
conforme, § 2º do Art. 66 da Instrução Normativa DREI nº 72, de 
19/12/2019, § 2º. Art. 66. 
3.8. Salienta-se que o pretenso credenciamento de Leiloeiro Oficial visa 
disponibilizar mais um meio para que o Município possa realizar o 
desfazimento eficiente de seus bens próprios, somando esforços aos 
trabalhos desenvolvidos pelos servidores municipais, competindo a 
Administração avaliar qual a solução mais adequada para cada caso 
concreto. 
3.9. A exigência de possibilitar lances pela internet se justifica pela maior 
abrangência e consequente maior possibilidade de se obter vantagem 
para o município. 
 

4. Dos Impedimentos 
4.1. Estará impedido de participar do credenciamento o leiloeiro oficial 
que se enquadrar nas seguintes situações: 
4.1.1  Esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária aplicada 
pela Comissão de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos – 
CED/LC, instituída pela Lei Municipal n° 2442, de 28 de maio de  
2019, ou tenha sido apenado com declaração de inidoneidade por 
qualquer órgão da Administração Pública federal, estadual, distrital ou 
municipal; 
4.1.2. Tenha sido destituído ou suspenso do exercício da função, nos 
termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal n° 21.981, de 19 de 
outubro de 1932 ou proibido ou impedido nos termos dos artigos 70 e 71 
da Instrução Normativa n° 72, de 19 de dezembro de 2019, expedida 
pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - 
DREI; 
4.1.3. Esteja vinculado à Administração Pública Municipal como agente 
político, servidor estatutário, servidor temporário, empregado público, 
servidor ocupante de cargo em comissão, conselheiro tutelar e membros 
de conselhos e comissões municipais, estagiário e terceirizado; 
4.1.4. Que não atenda aos requisitos do edital quanto à capacidade 
técnica, jurídica ou regularidade fiscal e trabalhista; 
4.2. O Leiloeiro credenciado não poderá, em hipótese alguma, arrematar 
o bem em leilão; 
Os agentes públicos relacionados no subitem 4.1.3, estão impedidos de 
participar de leilão nos termos deste projeto básico. 

5.  Do Pedido de Credenciamento 
5.1. O participante deverá apresentar o Pedido de Credenciamento 
acompanhado obrigatoriamente dos seguintes documentos e 
declarações por ele firmadas: 
5.1.1. Habilitação jurídica; 
5.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista; 
5.1.3. Habilitação Técnica: 
5.1.3.1. Termo de Compromisso do Leiloeiro; 
5.1.3.2. Declaração de Infraestrutura; 
5.1.3.3. Declaração de Regularidade da Profissão; 
5.1.3.4. Atestado (s) de Capacidade Técnica; 
5.1.4. Declaração de Inexistência de Impedimento para Licitar ou 
Contratar com a Administração Pública; 
5.1.5. Declaração de Regularidade com o CADIN/AM. 
 

6. Dos Documentos 
6.1 Habilitação Jurídica 
6.1.2 Documento de identificação oficial com foto; 
6.1.3. Certidão da matrícula na Junta Comercial do Estado do 
Amazonas, nos termos do parágrafo único, do artigo 51, da Instrução 
Normativa DREI n° 72, de 19 de dezembro de 2019; 
6.1.4. Declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a 
Junta Comercial do Estado do Amazonas. 
6.1.5. Certidões emitidas pelos cartórios de distribuição do domicílio do 
leiloeiro referentes ao protesto de títulos, cível e crime, da Justiça 
Estadual e Certidão emitida pela Justiça Federal; 
6.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
6.2.1. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
6.2.2. Comprovação de inscrição e da regularidade perante a 
Previdência Social; 
6.2.3. Prova de regularidade com o FGTS, expedida pela Caixa 
Econômica Federal, ou se não for empregador, declaração nestes 
termos; 
6.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, estadual e 
municipal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de  
Tributos e Certidão quanto à Dívida Ativa ou outras equivalentes, na 
forma da lei, expedidas nas diferentes esferas de governo pelo órgão 
competente; e, 
6.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.2.6. Serão admitidas certidões emitidas por meio da internet desde que 
no prazo de validade. 
6.2.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões e/ou 
documentos. 
6.3 Habilitação Técnica 
6.3.1 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo leiloeiro 
serão: 
6.3.1.1.  Termo de Compromisso do Leiloeiro; 
6.3.1.2. Declaração de Infraestrutura; 
6.3.1.3. Declaração de Regularidade da Profissão; 
6.3.1.4. Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 
exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12 meses. 
6.3.2. O leiloeiro oficial deverá assinar Termo de Compromisso 
comprometendo-se a: 
6.3.2.1. Ter condições para cumprir os seguintes requisitos básicos para 
a realização de Leilão Presencial e/ou Eletrônico ocasião em que 
deverão ser atendidas as seguintes exigências: 
6.3.2.1.1. Oferecer no mínimo instalações próprias ou de terceiros que 
possuam infraestrutura adequada para a realização dos leilões com 
sistema audiovisual e aparelhagem de som; 
6.3.2.1.1.1 A comprovação da infraestrutura mínima exigida deverá ser 
feita mediante apresentação de declaração pelo interessado (Declaração 
de Infraestrutura); 
6.3.2.1.2. Divulgar o evento em endereço eletrônico próprio, bem como 
em material impresso e em quaisquer outros meios de comunicação, de 
forma a conter, dentre outras informações, as seguintes: 
a. características dos bens; 
b. fotografias; 
c. edital; 
d. contatos. 
6.3.2.1.3. Possibilitar, no leilão eletrônico, a projeção em tela da 
descrição do lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os 
ofertados via Internet; 
6.3.2.1.4. Possibilitar a realização do leilão com recepção e estímulo de 
lances em tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances 
verbais e os lances efetuados eletronicamente; 
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6.3.2.1.5. Permitir o recebimento e a inserção na internet dos lances 
prévios remetidos via e-mail ou entregues pessoalmente, informando a 
razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG e telefone; 
6.3.2.1.6. Possuir mecanismo que somente permita a apresentação de 
lance de valor superior ao do último lance ofertado, observado o 
incremento mínimo fixado para o item/lote; 
6.3.2.1.7. Possibilitar que a cada lance ofertado, via internet ou 
verbalmente, seja o participante imediatamente informado de seu 
recebimento segundo condições que lançou; 
6.3.2.1.8. Possuir site próprio que possibilite a realização de venda direta 
e leilão pela internet, inclusive com lances on-line e que permita a 
visualização de fotos dos bens ofertados, observado o contido no 
subitem 6.3.3.5; 
6.3.2.1.9. Realizar a gravação e registro do leilão. 
6.3.2.2. Dar-se por ciente de que não será devida qualquer comissão a 
cargo da Prefeitura Municipal de Manaus. 
6.3.2.3. Fazer a conferência dos bens removidos (estado de 
conservação, porte e peso aproximado), retirar fotos dos bens, cópia de 
documentos comprobatórios da propriedade e levantamento de ônus 
sobre os bens 
 

7. Credenciamento 
7.1. A Comissão de Credenciamento será designada pela Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –SEMAD mediante 
Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Município - DOM. 
7.2. Os documentos entregues para fins de habilitação devem ter todas 
as suas páginas juntadas ao processo administrativo, numeradas e 
rubricadas por todos os interessados presentes e pela Comissão de 
Credenciamento. 
7.3. A Comissão de Credenciamento verificará se os documentos 
apresentados cumprem os requisitos de habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, e qualificação técnica, declarando o proponente habilitado. 
7.4. Serão declarados inabilitados os interessados que não cumpram com 
os requisitos de habilitação exigidos neste Projeto Básico e no Edital. 
7.5. A Comissão de Credenciamento divulgará a relação de 
credenciadas no sítio eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br/ e no 
Diário Oficial do Município –DOM. 
7.6. 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. 
7.7. A sessão pública de sorteio para elaboração do rol de credenciados 
será realizada na Sede da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão - SEMAD, rua São Luís, 416, Adrianópolis, 
Manaus, Amazonas, em data e horário previamente designado, devendo 
observar que: 
7.7.1. As divulgações se darão por meio de comunicação por correio 
eletrônico ou notificação pessoal por meio de ofício, bem como sítio 
eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br/; 
7.8. Poderão participar do sorteio apenas os leiloeiros que atenderem às 
condições previstas neste projeto básico e Edital, na data do sorteio; 
7.9. Os sorteios serão realizados de forma não eletrônica e acontecerá 
independentemente da presença dos leiloeiros, que estarão livres para 
participar de todas as etapas do evento. 
7.10. Os resultados dos sorteios serão disponibilizados no sítio 
eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br/ e no Diário Oficial do 
Município –DOM. 
7.11. 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. 
7.12. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será ocupada 
pelo próximo na ordem de classificação, reordenando os demais. 
7.13. Caso não compareça nenhum interessado no presente 
credenciamento, o prazo de entrega da documentação será prorrogado 
até que haja Leiloeiro Oficial em condições de atender a este projeto 
básico e Edital. 
7.14.O participante poderá apresentar-se a todos os atos previstos neste 
item 7 por mandatário munido de procuração com poderes específicos 
para intervir no presente procedimento de credenciamento, inclusive 
para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 
7.15. O Sistema de Credenciamento será mantido em vigor pelo prazo de 
12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, 
permitindo a qualquer tempo a inscrição de novos interessados, desde que 
atendam aos requisitos do chamamento público. 

7.16.  O leiloeiro que solicitar sua inclusão no Rol de Credenciados 
publicado pela SEMAD, desde que tenha sua documentação aprovada, 
será incluído na última posição da lista dos integrantes, devendo-se 
observar que: 
7.16.1.  As novas inclusões no Rol de Credenciados serão registradas 
com base na ordem de protocolo da solicitação junto à SEMAD. 
7.16.2. Os novos credenciados serão habilitados a compor o banco de 
credenciados pelo prazo remanescente do credenciamento, prazo este 
contado a partir da data de sua efetiva habilitação. 
7.16.3. Eventuais pedidos contendo a mesma data de protocolo serão 
submetidos a sorteio, a fim de ser definida a ordem de ingresso dos 
pedidos nas últimas posições do Rol de Credenciados. 
7.17. Os procedimentos adotados pela Comissão de Credenciamento na 
condução e no julgamento da documentação de habilitação prevista 
neste projeto básico e edital serão homologados e publicada no Diário 
Oficial do Município – DOM pela autoridade competente. 
7.18. Quanto à seleção do leiloeiro credenciado, o critério de 
acionamento do leiloeiro credenciado para prestar os serviços será o de 
rodiziamento, em ordem definida por sorteio realizado em sessão pública 
pela SEMAD, para bens móveis e imóveis eventualmente indicados pelo 
Município. 
7.19. O Leiloeiro que rejeitar a designação para a realização de leilões, 
perderá a vez, situação em que será chamado o próximo na ordem de 
classificação. 
 
8. Descredenciamento 
8.1. Haverá o cancelamento do credenciamento do leiloeiro, nos 
seguintes casos: 
8.1.1. Receber 03 (três) advertências pelo mesmo motivo; 
8.1.2. Recusa injustificada em assinar o Contrato para realização das 
atividades objeto deste projeto básico; 
8.1.3. Omissão de informações ou a prestação de informações inverídicas 
para obter credenciamento em face do presente projeto básico; 
8.1.4. Instauração de insolvência civil; 
8.1.5. Falsidade ideológica; 
8.1.6. Infração à Lei, bem como à legislação de regência; 
8.1.7. Descumprimento na execução dos serviços a serem realizados 
pelo credenciado como negligência, imprudência e imperícia; 
8.1.8. Cessão total ou parcial da prestação do serviço sem a anuência 
da SEMAD; 
8.1.9. Divulgação, pelo credenciado, de informações do interesse 
exclusivo da SEMAD, obtidas em decorrência do credenciamento; 
8.1.10. Omitir ou prestar informações inverídicas aos interessados sobre 
os bens ou as condições de venda que resultem na posterior desistência 
do adquirente em realizar a compra; 
8.1.11. Deixar de efetuar publicação do extrato do edital de leilão em, no 
mínimo, 01 (uma) vez em jornal de grande circulação do Estado e em 
sítios eletrônicos oficiais, principalmente no Município em que será 
realizado. 
8.1.11.1 Quanto ao cancelamento do Instrumento de Credenciamento, 
destaca-se que: 
8.1.11.1.1 Ocorrendo o cancelamento, por descumprimento das 
condições contratuais, o profissional descredenciado deverá, no prazo 
de 5 dias corridos, recolher os bens em local a ser determinado pela 
SEMAD, transferir os valores ainda pendentes de repasse decorrentes 
de alienações e prestar contas de toda a documentação que lhe foi 
confiada, fazendo a entrega dos respectivos dossiês protocolados à 
SEMAD. 
8.1.12. A SEMAD não se responsabiliza pelo pagamento de nenhum 
valor em decorrência do cancelamento do credenciamento; 
8.1.13. O leiloeiro deverá ser formalmente notificado do seu 
descredenciamento. 
8.1.14. O descredenciamento será precedido de observância ao 
contraditório e ampla defesa. 
 

9. Realização do Leilão 
9.1. Os serviços deverão ser executados em instalações próprias ou de 
terceiros que possuam infraestrutura adequada para a realização dos leilões 
com sistema audiovisual e aparelhagem de som, e ainda em site próprio que 
possibilite não só a divulgação, como a realização de alienação pela 
internet, inclusive com ofertas on-line, bem como possibilite a venda direta e 
permita a visualização de fotos dos bens ofertados, as características dos 
bens, editais, contatos, etc., aos interessados a participarem do leilão, 
correndo por conta do Credenciado todas as despesas relativas a encargos 
trabalhistas, previdenciário, transporte de pessoal, publicações e quaisquer 
outras decorrentes da execução do objeto. 
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9.2. Compete ao Leiloeiro Oficial à condução pessoal do leilão alocando 
recursos humanos de seus quadros, além de recursos físicos e 
tecnológicos, como o ambiente para realização do evento e 
equipamentos de informática para processamento dos trabalhos, sem 
qualquer despesa a SEMAD. 
9.3. No caso do Leilão Virtual, o Leiloeiro Oficial deverá providenciar 
infraestrutura adequada. Neste caso, a sede dos trabalhos, ou seja, a 
infraestrutura informatizada que realizará, comandará e acompanhará o 
certame deverá ser no município de Manaus, conforme subitens 6.3.1.2 
e 6.3.2. 
 

10. Preço e forma de remuneração 
10.1. Pela prestação dos serviços, o Leiloeiro Oficial credenciado 
receberá a comissão de 5% (cinco por cento) para bens móveis  e 3% 
(três por cento) para bens imóveis, calculada sobre o valor de venda de 
cada bem, ou lote, negociado em leilão, cobrada sem a interveniência do 
Município, pelo próprio leiloeiro, diretamente dos respectivos 
arrematantes dos bens. 
10.2. Não será devido ao leiloeiro oficial credenciado nenhum outro 
pagamento, por parte do município além da comissão referida no item 10.1. 
10.3. As despesas com a execução dos leilões correrão única e 
exclusivamente por conta dos Leiloeiros Oficiais credenciados. 
10.4. Não cabe a esta Secretaria, qualquer responsabilidade pela 
cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos 
despendidos pelo Leiloeiro Oficial para recebê-la. 
10.5. O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento de 
impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas 
ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a 
execução dos serviços contratados. 
10.6. Em hipótese alguma o leiloeiro poderá realizar retenção parcial ou 
total do valor de venda dos bens, que deverá ser repassado 
integralmente ao Município. 
 

11. Obrigações do (a) Contratado (a) 
11.1. Compete ao CONTRATADO, além das obrigações estabelecidas 
em lei, em especial aquelas constantes da Lei n. 8.666/93, Decreto 
Federal n. 21.981, de 19/10/1932 e Instrução Normativa DREI nº 72 de 
19/12/2019: 
11.1.1. Responsabiliza-se integralmente pelos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente; 
11.1.2. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária para a realização 
do leilão e para a obtenção de melhores condições de competitividade e 
consequentemente, de preços dos bens a serem alienados utilizando-se 
dos meios idôneos de publicidade que entender pertinentes para a 
divulgação do leilão, responsabilizando-se obrigatoriamente pela 
publicação dos avisos contendo o resumo do edital do leilão em jornal de 
grande circulação na cidade de Manaus/AM, nos termos do art. 21 da Lei 
nº 8.666/93; 
11.1.3. Divulgar também o leilão em endereço eletrônico, confeccionar 
material publicitário impresso sobre o leilão sob a forma de cartilha, 
livreto, folheto, etc., fazendo constar na divulgação do evento na internet 
e no material impresso toda a descrição dos bens ofertados, informações 
sobre o leilão, telefones para contato e demais esclarecimentos que se 
fizerem necessários; 
11.1.4. Organizar os lotes de bens a serem leiloados, disponibilizando, 
no mínimo, 02 (dois) funcionários para realização dos lotes; 
11.1.5. Proceder à venda do(s) bem(ns) móveis e imóveis descrito(s) no 
edital do leilão, de acordo com o maior lance, reservando-se a 
CONTRATANTE o direito de excluir qualquer bem(ns) do leilão, a seu 
único e exclusivo critério, até o momento da realização do respectivo; 
11.1.6. Apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da 
realização do leilão, prestação de contas — relatório geral de vendas em 
leilão, contendo: 
a) data/ local da realização do evento; 
b) comprovante de depósito referente ao valor arrecadado no leilão. 
c) cópia dos anúncios oficiais; 
d) cópia do edital; 
e) demonstrativo do(s) bem(ns) móveis e imóveis leiloados por lotes, con 
endereço, número do registro de identidade, número do CPF do 
arrematante, se pessoa física. No caso de pessoa jurídica, o nome elou 
razão social da empresa arrematante, endereço, número no CNPJ, 
número da inscrição estadual, em ambos os casos, o número do telefone 
para contato e valor(es) de arrematação  
f) demonstrativo de despesas do leilão, contendo cópias dos 
comprovantes de pagamento; 

g) apuração geral do leilão: valor bruto do leilão, resumo das despesas e 
valor líquido do leilão, 
h) cópias das notas de vendas; 
11.1.7. Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à 
Prefeitura de Manaus ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização da Prefeitura de Manaus em seu 
acompanhamento. 
11.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na legislação indicada no preâmbulo do contrato;  
11.1.9. Atender aos interessados pessoalmente ou por sua equipe, por 
telefone, fax, internet a respeito de esclarecimentos elou reclamações 
sobre seus serviços; 
11.1.10. Conduzir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos 
administrativos de sua competência até o encerramento do evento, com 
emissão de autorização para a retirada de bens arrematados e pagos; 
11.1.11. Ter condições para cumprir os seguintes requisitos básicos para 
a realização de Leilão Presencial e/ou Eletrônico, desde que haja prévia 
autorização da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD, conforme o caso, ocasião em que deverão ser 
atendidas as seguintes exigências: 
a) Possibilitar, no leilão eletrônico, a projeção em tela da descrição do 
lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os ofertados via 
Internet; 
b) Possibilitar a realização do leilão com recepção e estímulo de lances 
em tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances verbais e 
os lances efetuados eletronicamente; 
c) Permitir o recebimento e a inserção na internet dos lances prévios 
remetidos via fax, e-mail ou entregues pessoalmente, informando a 
razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG e telefone; 
d) Possuir mecanismo que somente permita a apresentação de lance de 
valor superior ao do último lance ofertado, observado o incremento 
mínimo fixado para o item/lote; 
e) Possibilitar que a cada lance ofertado, via internet ou verbalmente, 
seja o participante imediatamente informado de seu recebimento 
segundo condições que lançou; 
f) Possuir site próprio que possibilite a realização de venda direta e leilão 
pela internet, inclusive com lances on-line e que permita a visualização 
de fotos dos bens ofertados, observado o contido na alínea ‘d’; 
g) Realizar a gravação e registro do leilão; 
11.1.12. Cumprir as instruções ou ordens declaradas pelo 
CONTRATANTE; 
11.1.13. Responsabilizar-se pela indenização correspondente ao dano, 
no caso de incêndio, quebras ou extravios; 
11.1.14. Exibir, sempre que lhe for exigido, ao se iniciar o leilão, a 
carteira de exercício profissional ou declaração de habilitação, com data 
de expedição atual, fornecidos pela Junta Comercial; 
11.1.15. Fazer conhecidas, antes de começarem o ato do leilão, as 
condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos 
que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, 
principalmente quando há ônus sobre o bem que pela simples intuição, 
não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, 
medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas 
indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso 
couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa; 
11.1.16. Adotar, as medidas legais cabíveis, na hipótese de o 
arrematante não efetuar o pagamento no prazo estipulado em edital ou 
condições do leilão; 
 

12. Obrigações da Contratante 
12.1. O CONTRATANTE para a realização dos serviços de leiloeiro, a 
Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão obriga-se a: 
12.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, 
quando devidamente identificados, aos locais onde estão os bens 
móveis e  imóveis para leilão- 
12.1.2. Publicar o aviso do Leilão de bens móveis e imóveis no Diário 
Oficial do Município, indicando o endereço eletrônico para acesso ao 
Edital completo  
12.1.3. Facilitar o exercício das funções do(a) CONTRATADO(A) 
12.1.4. Fornecer ao(a) CONTRATADO(A) a relação geral dos bens 
móveis e imóveis a serem leiloados bem como prestar todas as 
informações e esclarecimentos que o Leiloeiro Oficial e seus 
empregados autorizados venham solicitar para o desenvolvimento dos 
trabalhos. 
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13. Fiscalização 
13.1. O CONTRATANTE e o CONTRATADO manterão os 
entendimentos necessários para a execução deste Contrato, sempre por 
meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão/SEMAD, nos termos dos arts. 73 a 76, da Lei n.º 8.666/93, que 
acompanhará e fiscalizará os trabalhos através do órgão, comissão ou 
funcionário designado, que terão autoridade para exercer, em seu nome, 
toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 
execução contratual. 
13.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 
13.2.1. Solicitar ao CONTRATADO e a seus prepostos, ou obter da 
Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 
bom andamento do Contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente, a cópia dos documentos escritos que comprovem estas 
solicitações e providências. 
13.2.2. Acompanhar o fornecimento ou a prestação do serviço, atestar 
seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade 
dos serviços. 
13.2.3. Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias 
relativas a multas aplicadas ao CONTRATADO, bem como os referentes 
a pagamentos. 
13.3. A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas 
responsabilidades contratuais. 
13.4.  O objeto deste Contrato será recebido por Servidor da 
Administração ou Comissão designada pelo CONTRATANTE composta 
de, no mínimo 03 (três) servidores municipais, que procederá na forma 
do art. 73, inciso I ou II, da Lei nº 8.666/93 
 

14. Rescisão Contratual 
14.1 A rescisão poderá ocorrer nos seguintes casos: 
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
c) Atraso injustificado no início dos serviços; 
d) Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 
e) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas pelo 
CONTRATANTE; 
f) Desatendimento às determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus 
superiores; 
g) Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
h) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
i) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura do 
CONTRATADO que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução 
do Contrato; 
j) Razões de interesse de serviço público de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de 
Contrato; 
k) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do  
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra; 
l) Não liberação, pelo CONTRATANTE, de área local para a execução 
do objeto, nos prazos contratuais; 
m) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 
14.2  A rescisão do Contrato poderá ser: 
I – Administrativa, nos casos especificados nas letras “a” a “j” e “m”; 
II – Amigavelmente pelas partes; 
III – Judicialmente. 
14.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
14.4 A rescisão administrativa acarreta as seguintes consequências, 
sem prejuízos das sanções previstas: 
I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que 
se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE; 
II – Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, 
instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução 
do Contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos 
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, na forma do inciso V 
do art. 58, da Lei n.º 8.666/93. 

15. Sanções Administrativas (Penalidades e Multas 
15.1 Penalidades e Multas 
15.2. Ao CONTRATADO poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades, de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, sem 
prejuízo do direito à rescisão do Termo de Contrato e às perdas e danos, 
ficando garantida a prévia defesa do CONTRATADO, nos termos da Lei, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do 
ato, pela autoridade competente: 
a) advertência por escrito; 
b) multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor dos bens 
avaliados, por dia de atraso não satisfatoriamente justificado na 
execução dos serviços; 
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados da 
licitação não realizada, na hipótese de rescisão administrativa, se o 
CONTRATADO recusar-se a executá-la; 
d) caso a data da entrega final dos serviços atrase por culpa do 
CONTRATADO, será aplicada pelo CONTRATANTE multa 
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor deste Contrato, por 
dia de atraso. Com a aplicação desta multa, cessará a aplicação de 
qualquer outra que se relaciona a este Contrato; 
e) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, cujo 
ato será publicado no Diário Oficial do Município de Manaus; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
15.3 A sanção estabelecida na letra “f” é de competência exclusiva da 
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão facultada 
a defesa do CONTRATADO no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
15.4 Multas 
15.5  As multas previstas deverão ser recolhidas por meio de DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal), em qualquer agência bancária, 
internet banking ou aplicativo de smartphone, dentro do prazo 
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da 
notificação, em favor do Município de Manaus. Esta notificação ocorrerá 
ou através de publicação no Diário Oficial ou através do recebimento 
pelo CONTRATADO do competente aviso. 
15.6  As multas não têm caráter compensatório e, assim, o pagamento 
das mesmas não eximirá o CONTRATADO de responsabilidade pelas 
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
15.7 A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer 
interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data 
do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial. 
 

16. Previsão Orçamentária 
16.1. Não há previsão de recursos orçamentário para a presente contratação, 
considerando que as despesas relativas aos serviços especificados correrão 
por conta de comissão dos leiloeiros arcada pelo arrematante. 
16.2. O Município ficará isento de qualquer pagamento, ao leiloeiro e/ou 
a terceiros, não havendo custos para a Administração. 
 

17. Declaração do Solicitante 
17.1. Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei 
nº 8.666/93, Lei nº 2.085/2015 de 30/12/2015, Decreto Federal nº 21.981 
de 19/10/1932, Decreto Municipal nº 4.458 de 01/07/2019 e Instrução 
Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração – DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019. 
 

18. Responsáveis pela elaboração e supervisão do Projeto Básico 
18.1 Elaboração 
Nome: Joice Liádne Nonato Braga 
Cargo: Chefe de Divisão DPAT/SEMAD 
Assinatura: ________________________________ 
18.2. Supervisão 
Nome: Renata Bentes de Oliveira 
Cargo: Subsecretária Municipal de Gestão de Processos/SEMAD 
Assinatura: ________________________________ 
 

19. Autorização do Gestor 
Lucas Cézar José Figueiredo Bandiera 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
Assinatura: _______________________________ 
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ANEXO II – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), leiloeiro 
oficial na forma do Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 
e Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019, com as 
modificações posteriores, com registro na Junta Comercial do 
____________sob o nº ________, identidade civil nº ___________, 
CPF/MF nº _______________, com endereço profissional na 
rua/avenida _____________________, doravante denominado 
LEILOEIRO, DECLARA, por este ato jurídico, ter prévia ciência e 
compreensão, em tempo hábil e suficiente, do objeto, das cláusulas e 
dos requisitos constantes do instrumento de convocação, Edital 
XXXXXXXXX, havendo anuência integral às condições nele 
estabelecidas. Declara, ainda, que possui experiência profissional para 
alienação, administração ou depósito de bens. Por ser verdade, firmo a 
presente manifestação de vontade. 
 
Manaus (AM), ___ de _____ de ___ . 
 
Assinatura: 
Leiloeiro: 
Registro na Junta Comercial nº: 
 

 
 

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO LEILOEIRO 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), (leiloeiro 
oficial, na forma do leiloeiro oficial regulamentado pelo Decreto 
Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 e Instrução Normativa 
DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019, com as modificações 
posteriores, com registro na Junta Comercial do ____________sob o 
nº ________, identidade civil nº ___________, CPF/MF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, selecionado para a formação de 
CADASTRO, doravante denominado LEILOEIRO, firma o presente 
TERMO DE COMPROMISSO, perante a Seleção Pública: CLÁUSULA 
1ª: O Leiloeiro assume o compromisso de atuar nos leilões de bens 
imóveis e móveis por iniciativa do Município de Manaus para os quais 
for indicado. CLÁUSULA 2ª: No desempenho de suas atribuições, se 
compromete a atuar atendendo todos os requisitos do Edital. 
CLÁUSULA 3ª: O Leiloeiro promete vender os bens para os 
interessados que apresentarem a melhor proposta. CLÁUSULA 4ª: 
Este Instrumento não confere exclusividade de indicação ao Leiloeiro, 
podendo o Município de Manaus indicar outro, constatada a 
insuficiência de desempenho. CLÁUSULA 5ª: Este Termo de 
Compromisso terá vigência por todo o período de validade do 
cadastro, podendo ser denunciado por insuficiência de desempenho 
ou por infração às regras da seleção, mediante comunicação formal. 
CLÁUSULA 6ª: Para execução dos serviços objeto deste Termo, o 
credenciado declara estar de acordo e que cumprirá as obrigações, 
bem como manterá as condições exigidas pelo Edital durante toda a 
execução do objeto. CLÁUSULA 7ª: O Leiloeiro não perceberá 
pagamento a ser realizado pela Contratante. CLÁUSULA 8ª: o 
Leiloeiro Oficial credenciado receberá a comissão  de 5% (cinco por 
cento) para bens móveis  e 3% (três por cento) para bens imóveis, 
calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em 
leilão, cobrada sem a interveniência do Município, pelo próprio 
leiloeiro, diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, 
conforme determina o art. 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981, 
de 19 de outubro de 1932, combinado com a alínea “a”, do inciso II, do 
artigo 70 da Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 
2019. CLÁUSULA 9ª: Todas as despesas incorridas na execução do 
Leilão de que trata o Edital, de qualquer natureza, correrão 
exclusivamente por conta do Leiloeiro, inclusive nos casos de 
suspensão, revogação ou anulação do Leilão, por decisão judicial ou 
administrativa, não cabendo ao Município de Manaus nenhuma 
responsabilização por tais despesas. CLÁUSULA 10: Entre as 
despesas necessárias à realização do Leilão de que trata a cláusula 
anterior, a cargo do leiloeiro, destacam-se as de publicações; 
divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15 (quinze) dias 
antes da realização do leilão; divulgação em jornais de grande 
circulação; confecção de panfletos, cartilhas, livretes, faixas etc; 
locação de instalações/equipamentos; contratação de mão de obra; 
segurança para o evento, bens e valores recebidos, etc. CLÁUSULA 

11: Nos casos de cancelamento do instrumento de credenciamento, 
será indicado outro Leiloeiro para atuar no lugar do anterior, nos casos 
previstos pelo Edital. CLÁUSULA 12: O Município de Manaus por 
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD poderá acompanhar, no curso da execução dos 
serviços, o cumprimento das disposições do presente Termo. 
Parágrafo Único. Havendo descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas neste Termo será registrada a ocorrência e 
encaminhada cópia ao Leiloeiro para a imediata correção das falhas 
detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 
edital de credenciamento. 
Por ser verdade, firmo o presente. 

 
Manaus, Amazonas, ___ de _____ de ___ . 
 
Leiloeiro: 
Registro na Junta Comercial nº: 
Assinatura: 
 
 
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), (leiloeiro, 
na forma do Decreto nº 21.981, de 1932 e 1932 e Instrução Normativa 
DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019, com as modificações 
posteriores, com registro na Junta Comercial do ______________sob 
o nº ___________, identidade civil nº ___________, CPF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, considerando a sua seleção para atuar nos 
leilões de bens móveis e imóveis promovidos pelo Município de 
Manaus, doravante designado LEILOEIRO, declara para fins de 
participação no procedimento de credenciamento que possui estrutura 
para remoção, guarda, leilão dos bens, tendo condições de oferecer 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados à execução 
contratual, garantindo, no mínimo, a seguinte infraestrutura: 1. 
Instalações próprias, ou de terceiros, no(s) endereço(s) 
_________________________, totalizando área total de 
armazenagem em__________ m2, com sistema audiovisual e 
aparelhagem de som. 2. Site próprio que possibilite não só a 
divulgação, como a realização de alienação pela internet, inclusive 
com ofertas on-line, bem como possibilite a venda direta e permita a 
visualização de fotos dos bens ofertados, as características dos bens, 
editais, contatos, etc. 3. Mecanismo que permita a realização da 
alienação, com recepção e estímulo de lances em tempo "real", via 
internet, e interatividade entre os lances verbais e os lances efetuados 
eletronicamente. 4. Projeção em tela da descrição dos bens e das 
respectivas ofertas recebidas, ou ainda, as ofertas via Internet. 5. 
Possibilidade de recebimento e a inserção na internet das ofertas 
prévias remetidas via fax, email ou entregues pessoalmente, 
informando o nome empresarial/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG, 
telefone. 6. Mecanismo que somente permita a apresentação de oferta 
de valor superior à da última oferta, observado o incremento mínimo 
fixado para o bem. 7. Possibilidade que a cada oferta, via internet ou 
verbalmente, seja o participante imediatamente informado de seu 
recebimento segundo condições que lançou. 8. Possibilidade de 
realizar a gravação e registro do leilão. 9. Sistema de logística para 
armazenamento e guarda dos produtos, funcionários para a 
organização do depósito, e também no acompanhamento dos clientes 
em visitação nos dias em que antecedem as alienações. 9. Fazer a 
conferência dos bens removidos (estado de conservação, porte e peso 
aproximado), retirar fotos dos bens, cópia de documentos 
comprobatórios da propriedade e levantamento de ônus sobre os 
bens. Do mesmo modo, a existência de área coberta para proteção 
dos bens para que não se depreciem com a ação nociva das 
intempéries atmosféricas, cujos cuidados, valorizam os bens na hora 
da venda. 
Por ser verdade, firmo o presente. 

 
Manaus, Amazonas, ___ de _____ de ___ . 
 
Leiloeiro: 
Registro na Junta Comercial nº: 
Assinatura: 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PROFISSÃO 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), leiloeiro 
oficial, com registro na Junta Comercial do ______________sob o 
nº ___________, identidade civil nº ___________, CPF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, considerando a sua seleção para atuar nos 
leilões de bens móveis e imóveis promovidos pelo Município de Manaus, 
doravante designado LEILOEIRO, declara para fins de participação no 
procedimento de credenciamento não estar destituído ou suspenso da 
função de leiloeiro oficial, nos termos dos artigos 16 a 18 do Decreto 
nº 21.981, de 1932 e dos artigos 70 e 71 da Instrução Normativa DREI 
nº 72, de 19 de dezembro de 2019, com as modificações posteriores. 
 
 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), leiloeiro 
oficial, com registro na Junta Comercial do ______________sob o 
nº ___________, identidade civil nº ___________, CPF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, considerando a sua seleção para atuar nos 
leilões de bens móveis e imóveis promovidos pelo Município de Manaus, 
doravante designado LEILOEIRO, declara para fins de participação no 
procedimento de credenciamento, não estar cumprindo a penalidade de 
suspensão temporária aplicada pela Comissão de Ética e Disciplina nas 
Licitações e Contratos – CED/LC, instituída pela Lei Municipal n° 2442, 
de 28 de maio de 2019, ou que tenha sido apenado com declaração de 
inidoneidade por qualquer órgão da Administração Pública federal, 
estadual, distrital ou municipal. 
 
 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O CADIN/AM 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), leiloeiro 
oficial, com registro na Junta Comercial do ______________sob o 
nº ___________, identidade civil nº ___________, CPF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, considerando a sua seleção para atuar nos 
leilões de bens móveis e imóveis promovidos pelo Município de Manaus, 
doravante designado LEILOEIRO, declara para fins de participação no 
procedimento de credenciamento não estar inscrito no Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
(CADIN), regulado pela Lei no 10.522/02 regulamentada pela Portaria 
PGFN no 810, de 13/5/2009. 
 
 

ANEXO VIII – MINUTA APROVADA PELO COLÉGIO DE 
PROCURADORES DE ACORDO COM O PROVIMENTO N° 01/07 - PGM 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
XXX/20XX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MANAUS, 
POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD E O SENHOR 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
I – PREÂMBULO 
1. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, adiante 
denominado CONTRATANTE e o Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de 
Identidade n.º XXXXXXXXXXXXXXX e CPF n.º XXXXXXXXXXXX, 
inscrito na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o 
nº XXX, a seguir denominado simplesmente CONTRATADO. 
2. LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus, 
Capital do Estado do Amazonas, na sede da PREFEITURA DE 
MANAUS, sediada na Av. Brasil, n.º 2971, Bairro Compensa I, aos XX 
(XXXXX) dias do mês de XXXXXX do ano de dois mil e XXXXX(20XX). 
3. REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE, o 
Excelentíssimo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão, Sr. LUCAS CÉZAR JOSÉ FIGUEIREDO BANDIERA, portador 
da Carteira Profissional n.º 8798 OAB/AM e CPF n.º 886.185.872-49, 
conforme delegação de competência expressa do art. 46, inciso III do 
Decreto n.º 1.589, de 25/06/93 c/c art. 86, inciso IV da Lei Orgânica de 

Manaus e Decreto de 06 de junho de 2018, e o Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, estado civil, 
leiloeiro público oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado do 
Amazonas – JUCEA sob o n.º XXX/20XX, portador da Carteira de 
Identidade n.º XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX e inscrito no CPF n.º 
XXX.XXX.XXX-XX, os quais assinam o presente Instrumento que se 
regerá pela Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 e legislações pertinentes, 
mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas. 
4. DOMICÍLIO DO CONTRATADO: O CONTRATADO é domiciliado na 
cidade de Manaus/AM, na Rua XXXXXXXXXXX, n.º XXX, Bairro, CEP: 
XX.XXX-XX. 
5. FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este Contrato tem como 
fundamento o art. 25, caput da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
pelo Decreto Federal n.º 21.981, de 19 de outubro de 1932 e Instrução 
Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração – DREI n.º 72, de 19 de dezembro de 2019, sendo firmado 
com anuência do Secretário Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão, mediante Despacho Autorizativo, às folhas XXX, datado de 
XX/XX/20XX e Despacho de Homologação do Credenciamento n.º 
XXX/20XX – SEMAD/PM, publicado no Diário Oficial do Município n.º 
XXXX, em XX/XX/XXX, às folhas XX, bem como manifestação da 
Assessoria Jurídica, por meio do Parecer n.º XXX/20XX – 
ASJUR/SEMAD, às folhas XXX a XXX, todos constantes nos autos do 
Processo Administrativo n.º XXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXX. 
6. DOCUMENTAÇÃO: O CONTRATADO apresenta neste ato os 
documentos legais comprobatórios do atendimento das condições 
indispensáveis à assinatura do presente Contrato, nos termos do Item 
XX do  Termo de Referência/Projeto Básico. 
 

II – DO OBJETO 
Contratação de leiloeiro oficial habilitado e credenciado na forma da Lei 
e do Edital de credenciamento n.º XXX/20XX – SEMAD/PM, Anexo I, 
para realização de leilão de bens móveis inservíveis e imóveis 
desafetados da Prefeitura de Manaus. 
 

III - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete ao CONTRATADO, além das 
obrigações estabelecidas em lei, em especial aquelas constantes da Lei 
n. 8.666/93, Decreto Federal n. 21.981, de 19/10/1932 e Instrução 
Normativa DREI nº 72 de 19/12/2019: 
I – Responsabiliza-se integralmente pelos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente; 
II – Disponibilizar toda a infraestrutura necessária para a realização do 
leilão e para a obtenção de melhores condições de competitividade e 
consequentemente, de preços dos bens a serem alienados utilizando-se 
dos meios idôneos de publicidade que entender pertinentes para a 
divulgação do leilão, responsabilizando-se obrigatoriamente pela 
publicação dos avisos contendo o resumo do edital do leilão em jornal de 
grande circulação na cidade de Manaus/AM, nos termos do art. 21 da Lei 
nº 8.666/93; 
III – Divulgar também o leilão em endereço eletrônico, confeccionar 
material publicitário impresso sobre o leilão sob a forma de cartilha, 
livreto, folheto, etc., fazendo constar na divulgação do evento na internet 
e no material impresso toda a descrição dos bens ofertados, informações 
sobre o leilão, telefones para contato e demais esclarecimentos que se 
fizerem necessários; 
IV – Organizar os lotes de bens a serem leiloados, disponibilizando, no 
mínimo, 02 (dois) funcionários para realização dos lotes; 
V - Proceder à venda do(s) bem(ns) móveis e imóveis descrito(s)  
no edital do leilão, de acordo com o maior lance, reservando-se  
a CONTRATANTE o direito de excluir qualquer bem(ns) do leilão,  
a seu único e exclusivo critério, até o momento da realização do 
respectivo; 
VI - Apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da 
realização do leilão, prestação de contas — relatório geral de vendas em 
leilão, contendo: 
a) data/ local da realização do evento; 
b) comprovante de depósito referente ao valor arrecadado no leilão. 
cópia dos anúncios oficiais; 
cópia do edital; 
e) demonstrativo do(s) bem(ns) móveis e imóveis leiloados por lotes, con 
endereço, número do registro de identidade, número do CPF do 
arrematante, se pessoa física. No caso de pessoa jurídica, o nome elou 
razão social da empresa arrematante, endereço, número no CNPJ, 
número da inscrição estadual, em ambos os casos, o número do telefone 
para contato e valor(es) de arrematação  



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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f) demonstrativo de despesas do leilão, contendo cópias dos 
comprovantes de pagamento; 
g) apuração geral do leilão: valor bruto do leilão, resumo das despesas e 
valor líquido do leilão, 
h) cópias das notas de vendas; 
VII - Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura 
de Manaus ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização da Prefeitura de Manaus em seu acompanhamento. 
VIII - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na legislação indicada no preâmbulo do contrato;  
IX - Atender aos interessados pessoalmente ou por sua equipe, por 
telefone, fax, internet a respeito de esclarecimentos elou reclamações 
sobre seus serviços; 
X - Conduzir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos 
administrativos de sua  competência até o encerramento do evento, com 
emissão de autorização para a retirada de bens arrematados e pagos; 
XI - Ter condições para cumprir os seguintes requisitos básicos para a 
realização de Leilão Presencial e/ou Eletrônico, desde que haja prévia 
autorização da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD, conforme o caso, ocasião em que deverão ser 
atendidas as seguintes exigências: 
a) Possibilitar, no leilão eletrônico, a projeção em tela da descrição do 
lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os ofertados via 
Internet; 
b) Possibilitar a realização do leilão com recepção e estímulo de lances 
em tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances verbais e 
os lances efetuados eletronicamente; 
c) Permitir o recebimento e a inserção na internet dos lances prévios 
remetidos via fax, e-mail ou entregues pessoalmente, informando a 
razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG e telefone; 
d) Possuir mecanismo que somente permita a apresentação de lance de 
valor superior ao do último lance ofertado, observado o incremento 
mínimo fixado para o item/lote; 
e) Possibilitar que a cada lance ofertado, via internet ou verbalmente, 
seja o participante imediatamente informado de seu recebimento 
segundo condições que lançou; 
f) Possuir site próprio que possibilite a realização de venda direta e leilão 
pela internet, inclusive com lances on-line e que permita a visualização 
de fotos dos bens ofertados, observado o contido na alínea ‘d’; 
g) Realizar a gravação e registro do leilão; 
XII – Cumprir as instruções ou ordens declaradas pelo CONTRATANTE; 
XIII – Responsabilizar-se pela indenização correspondente ao dano, no 
caso de incêndio, quebras ou extravios; 
XIV – Exibir, sempre que lhe for exigido, ao se iniciar o leilão, a carteira 
de exercício profissional ou declaração de habilitação, com data de 
expedição atual, fornecidos pela Junta Comercial; 
XV – Fazer conhecidas, antes de começarem o ato do leilão, as 
condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos 
que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, 
principalmente quando há ônus sobre o bem que pela simples intuição, 
não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, 
medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas 
indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso 
couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa; 
XVI – Adotar, as medidas legais cabíveis, na hipótese de o arrematante não 
efetuar o pagamento no prazo estipulado em edital ou condições do leilão; 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO não será responsável: 
I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 
II - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos 
neste Contrato. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE não aceitará, sob 
pretexto algum, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO 
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE para a realização dos 
serviços de leiloeiro, a Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão obriga-se a: 
I Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, quando 
devidamente identificados, aos locais onde estão os bens móveis e  
imóveis para leilão- 
II - Publicar o aviso do Leilão de bens móveis e imóveis no Diário Oficial do 
Município, indicando o endereço eletrônico para acesso ao Edital completo  

III -  Facilitar o exercício das funções do(a) CONTRATADO(A) 
IV - Fornecer ao(a) CONTRATADO(A) a relação geral dos bens móveis 
e imóveis a serem leiloados bem como prestar todas as informações e 
esclarecimentos que o Leiloeiro Oficial e seus empregados autorizados 
venham solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos. 
 
V - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 
O CONTRATADO será o único responsável por danos e prejuízos, de 
qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução do objeto deste Contrato, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam 
surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de 
prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou 
ajustadas na execução deste Contrato. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO será também responsável por 
todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas 
e fiscais, provenientes da execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
VI - DO PRAZO 
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 
da publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de 
Manaus, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços serão prestados a partir da 
convocação do CONTRATADO, pelo CONTRATANTE. 
 
VII – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Pela prestação dos serviços, o CONTRATADO receberá o percentual de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor de venda de cada lote de bem (ns) móvel (is) 
alienado (s) e 3% (três por cento) sobre o valor de venda de cada imóvel 
arrematado, conforme previsto no subitem XXX do Edital de Credenciamento 
n.º 002/2020 – SEMAD/PM, não cabendo ao CONTRATANTE a 
responsabilidade de cobrança da comissão devida pelo comprador, nem 
pelos gastos despendidos pelo CONTRATADO para recebê-la. 
 
VIII - DAS PENALIDADES 
Ao CONTRATADO poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, de 
acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo do direito à 
rescisão do Termo de Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a 
prévia defesa do CONTRATADO, nos termos da Lei, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela 
autoridade competente: 
a) advertência por escrito; 
b) multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor dos bens 
avaliados, por dia de atraso não satisfatoriamente justificado na 
execução dos serviços; 
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados do 
leilão não realizado, na hipótese de rescisão administrativa, se o 
CONTRATADO recusar-se a executá-lo; 
d) caso a data da entrega final dos serviços atrase por culpa do 
CONTRATADO, será aplicada pelo CONTRATANTE multa 
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor dos bens avaliados 
do leilão, por dia de atraso. Com a aplicação desta multa, cessará a 
aplicação de qualquer outra que se relaciona a este Contrato; 
e) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, cujo 
ato será publicado no Diário Oficial do Município de Manaus; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sanção estabelecida na letra “f” é de 
competência exclusiva da Secretária Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão facultada a defesa do CONTRATADO no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
 

IX – MULTAS 
As multas previstas deverão ser recolhidas por meio de DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal), em qualquer agência bancária, 
internet banking ou aplicativo de smartphone, dentro do prazo 
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da 
notificação, em favor do Município de Manaus. Esta notificação ocorrerá 
ou através de publicação no Diário Oficial ou através do recebimento 
pelo CONTRATADO do competente aviso. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Se, dentro do prazo previsto na Cláusula 
anterior, não for providenciado o recolhimento da multa, o 
CONTRATANTE, a seu critério, procederá ao desconto da garantia, se 
houver, ou promoverá a sua cobrança segundo o disposto na 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas não têm caráter compensatório e, 
assim, o pagamento das mesmas não eximirá o CONTRATADO de 
responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação das multas aqui referidas 
independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, 
sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado 
causa à notificação extrajudicial. 

X - RESCISÃO DE CONTRATO 
Este Termo de Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
n) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;
o) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
p) Atraso injustificado no início dos serviços;
q) Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE; 
r) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas pelo CONTRATANTE; 
s) Desatendimento às determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus
superiores;
t) Cometimento reiterado de faltas na sua execução;
u) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
v) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura do
CONTRATADO que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução
do Contrato;
w) Razões de interesse de serviço público de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de Contrato; 
x) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
y) Não liberação, pelo CONTRATANTE, de área local para a execução
do objeto, nos prazos contratuais;
z) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão do Contrato poderá ser:
I – Administrativa, nos casos especificados nas letras “a” a “j” e “m”;
II – Amigavelmente pelas partes;
III – Judicialmente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão administrativa ou amigável
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
PARAGRÁFO TERCEIRO – A rescisão administrativa acarreta as
seguintes consequências, sem prejuízos das sanções previstas:
I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que
se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE; 
II – Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local,
instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução
do Contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, na forma do inciso V 
do art. 58, da Lei n.º 8.666/93;

XI – SUBCONTRATAÇÃO 
O CONTRATADO não poderá ceder ou subcontratar totalmente os 
serviços, objeto deste Contrato, e, parcialmente, só com a prévia 
autorização do CONTRATANTE, reservando-se que, quando concedida 
à subcontratação, obriga-se o CONTRATADO a celebrar o respectivo 
Termo de Contrato com inteira obediência aos Termos do Contrato 
Original firmado com o CONTRATANTE e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, reservando-se ainda, o CONTRATANTE o direito de, 
a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a 
subcontratada motivos para reclamar indenização ou prejuízos. 

XII – RECURSOS 
Cabem, dos atos do CONTRATANTE decorrentes do presente Contrato: 
I – Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato, no caso de rescisão administrativa a que se refere ao item I, do 
Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA DÉCIMA deste Contrato, a aplicação 
das penas de advertência suspensão temporária ou de multas; 

II – Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da 
decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico; 
III – Pedido de reconsideração, de decisão acerca da declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

XIII – OUTRAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
O CONTRATADO deve manter, durante toda a execução deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Credenciamento. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATADO manter-se-á plenamente 
informado e atualizado sobre a legislação específica ao contrato e seu objeto. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATADO responderá inteiramente 
pelo cumprimento, por parte de suas subcontratadas, das instruções 
contidas nesta Cláusula. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO responderá por sua conta 
exclusiva, por todos e quaisquer impostos, taxas e tributos que incidam 
diretamente sobre si, qualquer que seja a modalidade de sua incidência. 
PARÁGRAFO QUARTO – Cabe ao CONTRATADO resguardar e 
garantir o CONTRATANTE, contra as infrações de emprego de 
quaisquer sistemas ou uso indevido de qualquer composição, processo 
secreto ou invenção patenteados, relativos a equipamentos, técnicas ou 
materiais que venham a utilizar nas obras e serviços, correndo por sua 
conta, quaisquer indenizações ou despesas decorrentes das infrações 
desta natureza. 

XIV – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Será alterado este Contrato, mediante Termo Aditivo, com as devidas 
justificativas, durante sua vigência, nos seguintes casos: 
I – Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) Quando, por iniciativa do CONTRATANTE, houver modificação do 
projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
II – Por acordo entre as partes:
a) Quando necessária a modificação do regime de execução, em face da 
verificação técnica da inaplicabilidade, nos termos contratuais originários; 
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem contraprestação da execução do objeto. 
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de supressão do objeto, se o
CONTRATADO já houver adquirido os materiais e posto no local dos 
trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE, pelos custos 
de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes 
da supressão, desde que regularmente comprovados.

XV – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
O CONTRATANTE e o CONTRATADO manterão os entendimentos 
necessários para a execução deste Contrato, sempre por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão/SEMAD, nos termos dos 
arts. 73 a 76, da Lei n.º 8.666/93, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos 
através do órgão, comissão ou funcionário designado, que terão autoridade 
para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização da execução contratual. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À fiscalização compete, entre outras atribuições: 
I - Solicitar ao CONTRATADO e a seus prepostos, ou obter da 
Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 
bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente, a cópia dos documentos escritos que comprovem estas 
solicitações e providências; 
II - Acompanhar o fornecimento ou a prestação do serviço, atestar seu 
recebimento definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade dos 
serviços; 
III - Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas 
a multas aplicadas ao CONTRATADO, bem como os referentes a 
pagamentos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ação da fiscalização não exonera o 
CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto deste Contrato será recebido por 
Servidor da Administração ou Comissão designada pelo CONTRATANTE 
composta de, no mínimo 03 (três) servidores municipais, que procederá na 
forma do art. 73, inciso I ou II, da Lei nº 8.666/93. 
PARÁGRAFO QUARTO - Caso as especificações dos serviços 
prestados ou produtos entregues não sejam compatíveis, a critério da 
CONTRATANTE o(s) mesmo(s) deverá (ão) ser trocado(s) ou 
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reparado(s) das inconformidades dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação oficial. Em caso de o CONTRATADO 
continuar a apresentar produto (s) ou prestar serviço(s) que não esteja 
(m) em conformidade com as especificações, o fato será considerado
como inexecução total, gerando rescisão da contratação com a 
consequente aplicação das penalidades cabíveis ao caso.
PARÁGRAFO QUINTO – Os prazos de adimplemento das obrigações
contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados
na legislação pertinente, e a solicitação dilatória, sempre por escrito,
fundamentada e instruída com os documentos necessários à
comprovação das alegações deverá ser recebida contemporaneamente 
ao fato que a ensejar.

XVI – DOS RECURSOS AO JUDICIÁRIO 
Serão inscritos como dívida ativa da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 
DE MANAUS os valores não pagos espontânea ou administrativamente, 
correspondentes às importâncias decorrentes de quaisquer penalidades 
impostas ao CONTRATADO, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que 
lhe tenham sido acarretados pela execução ou inexecução total ou parcial 
do Contrato e cobrados em processo de execução. Caso o 
CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer em juízo para haver o 
que lhe foi devido, o CONTRATADO ficará sujeito ao pagamento, além do 
principal débito, das despesas processuais e honorários advocatícios, 
estes fixados desde logo em 20% (vinte por cento). 

XVII – DA PUBLICIDADE: 
O presente Contrato será publicado sob a forma de Extrato no Diário 
Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário 
Oficial do Município de Manaus, correndo as despesas de publicação por 
conta do CONTRATANTE. 

XVIII – CONTROLE: 
O CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de 
exemplares do presente Contrato à PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO, à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF e ao TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. O CONTRATANTE não se 
responsabilizará por indenização de qualquer natureza em decorrência 
de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da Execução 
Orçamentária e da Administração Financeira. 

XIX – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DO 
CONTRATADO 
Este Contrato fica vinculado aos termos do Edital de Credenciamento n.º 
002/2020 e da Proposta do CONTRATADO. 

XX - FORO: 
E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do 
presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 
Contrato em três (03) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 
partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo. 

Manaus, XX de XXX de 20XX. 

LUCAS CÉZAR JOSÉ FIGUEIREDO BANDIERA 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Leiloeiro Credenciado 

TESTEMUNHAS: 
1) ............................................ 2) .................................................
CPF nº.....................................    CPF nº......................................... 

Manaus, 03 de março de 2020. 




