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I. DO OBJETO 

1.1. O presente processo tem por objeto o Credenciamento de Leiloeiro Oficial para prestação de 

serviços em licitações, na modalidade Leilão, de bens móveis do Coren-PE, caracterizados como 

inservíveis conforme as quantidades, especificações, obrigações e demais condições expressas no 

Termo de Referência, anexo deste Edital. 

PREÂMBULO                                                                                                                                           

EDITAL Nº 004/2020 

Processo Administrativo nº 0111/2020                                                                                                                                        
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020-LEILOEIRO 

Torna-se público, para o conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de Enfermagem 

de Pernambuco-Coren-PE, Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei n.º 

5.905, de 12 de julho de 1973, sediado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena-Recife-PE, representado, 

neste ato, por sua Presidente Dra. Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, por meio do Departamento de 

Licitações, Contratos e Convênios(DLCC) e a Comissão Permanente de Licitação, sob Portaria nº 

398/2019, que realizará CREDENCIAMENTO de Leiloeiro Oficial, devidamente matriculado e 

regular na Junta Comercial do Estado de Pernambuco-JUCEPE, visando estabelecer os procedimentos 

e critérios para a alienação dos bens de propriedade do Coren-PE, conforme condições estabelecidas 

neste Edital e nos anexos que o integram, sendo este processo e a contratação regidos pela Lei nº 

8.666/93 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, Lei Federal 13.105 de 16 de março de 2015, 

pelos Decretos 21.981 de 19/10/1932 e nº 22.427 de 01/02/1933, a Instrução Normativa nº 72, de 

19/12/2019, expedida pelo Departamento Nacional de Registro e Integração (DREI) além das demais 

legislações pertinentes. 

 

LOCAIS, DATAS E EVENTOS 

Os envelopes contendo a documentação serão recebidos somente na Sede do Coren-PE. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS   

Até: 07/12/2020            Hora: 09h30min 

Local: Sede do COREN/PE, localizada à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, Cep: 50710-

435. 

SESSÃO PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO E SORTEIO 
Local de realização: Sala de reuniões da Sede do COREN/PE, localizada à Rua José Bonifácio, 62, 

Madalena, Recife-PE, Cep: 50710-435. 

Data da realização da sessão: 07/12/2020         Horário: 10h00min 
Referência de tempo: Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília 

(DF). 

Não havendo expediente, o local destinado não seja suficiente tendo em vista a necessidade de 

cuidados diante da atual pandemia mundial ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão poderá ser transferida mediante 

prévia comunicação da Comissão Permanente de Licitação.  

 

            Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e alertamos para o 

acompanhamento do andamento do certame, cuidando das observações necessárias e a necessidade de 

cautela quando da apresentação das propostas, a fim de evitar a prática de condutas que poderá 

acarretar na aplicação das sanções cabíveis. 

 
O presente Edital poderá ser obtido no site www.coren-pe.gov.br> http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-

pe/transparencia/licitacoes/ ou ainda junto à Sede do Coren-PE. 
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II. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta exclusiva do arrematante no ato do leilão.  

              

III. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O pedido de credenciamento de que trata este edital e sua respectiva contratação será regido pela 

Lei Federal 8.666/93, no que couber, em especial quanto às sanções aplicáveis nos casos de 

inadimplemento, pelo Decreto Federal nº 21.981/32, pela Instrução Normativa 113 do DNRC e suas 

alterações e é de iniciativa do interessado junto ao Coren-PE com o objetivo de qualificar-se para atuar 

na realização de eventuais leilões de bens, a serem alienados por esta Autarquia, sem quaisquer ônus 

para a mesma, mediante participação em sessão de habilitação e sorteio.    

  3.1.1. O interessado que participar deste Credenciamento e for habilitado participará de sorteio, 

que ocorrerá na data e local indicados no preâmbulo desde Edital e definirá a atuação no leilão dos 

veículos a serem realizados pelo Coren-PE.  

3.1.2. O interessado que apresentar a documentação após a data citada poderá ser convocado, 

desde que possua toda a documentação exigida neste Edital, nos casos em que nenhum Leiloeiro 

previamente credenciado tenha aceitado assinar contrato para licitação específica, não restando quem 

possa ser contratado para aquele objeto.  

 

3.2. A entrega do envelope configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas neste 

Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas.  

3.3. Os interessados deverão apresentar 01 (um) envelope, devidamente rubricado e lacrado, contendo 

documentação exigida neste Edital para a instrução do processo de credenciamento, no qual conste a 

seguinte informação:  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL.  

Nome Completo: 
Documentos para o Credenciamento nº 001/2020 – Coren/PE  

Telefone/E-mail 

 3.3.1. Será recebido apenas 01 (um) envelope por Leiloeiro;  

            3.3.2. Não poderá conter ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas.  

            3.3.3. Deverá ter suas folhas numeradas;  

            3.3.4. Deverá ser rubricada, em todas as folhas, pelo Leiloeiro ou seu preposto.  

 

IV. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderá participar deste certame Leiloeiro Oficial devidamente matriculado na Junta Comercial do 

Estado do Pernambuco–JUCEPE, atendidos ao que regula a IN 113 do DNRC e suas alterações, o 

Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, e as exigências contidas neste edital.  

 

4.2. Não poderá participar deste Credenciamento o Leiloeiro interessado que:  

      4.2.1. Estiver suspenso para licitar e contratar com a Administração Pública.  

      4.2.2. Tenha sido declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, enquanto perduraremos motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação. 

      4.2.3. Seja servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Coren-PE, ou que se 

enquadre em qualquer das hipóteses do art. 9° da Lei 8.666/93. 

      4.2.4. Esteja suspenso temporariamente de participar em licitação realizada pelo Coren-PE ou im-   

pedido de contratar com o Coren-PE em razão de outras sanções administrativas. 

      4.2.5. Que exerça profissão declarada como incompatível com a de leiloeiro.  

      4.2.6. Que não preencha as condições de credenciamento estipulados neste Edital. 
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      4.2.7. Estiver com a matrícula de Leiloeiro Oficial suspensa na Junta Comercial do Estado de 

Pernambuco.  

V. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CREDENCIAMENTO 

5.1. O envelope identificado e lacrado conforme o item III, dirigido à Comissão Permanente de 

Licitação, conterá os seguintes documentos e na ordem a seguir: 

a. Requerimento de Credenciamento(Anexo II) deste Edital. 

b. RG e Inscrição no CNPJ ou CPF. 

c. Comprovação de quitação eleitoral.  

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de certidão 

negativa da Dívida Ativa da União.  

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual.  

f. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra 

equivalente, na forma da Lei. 

g. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).  

        h. Prova de regularidade relativa à Justiça Trabalhista (CNDT), conforme estabelece a Lei nº 

12.440/2011. 

i. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

j. Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional ou Declaração(ões), emitidos por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que o Leiloeiro interessado realizou eventos 

análogos para o órgão ou entidade da administração pública, ou ainda, para empresas privadas(leilões 

de bens móveis, materiais, equipamentos, mobiliários, veículos) de maneira satisfatória.  

         j.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitidos em papel timbrado devidamente assinados 

e com dados para verificação da veracidade das informações, indicar as características, quantidades e 

prazos dos leilões executados pelo participante e estar instruídos com cópia dos extratos das 

publicações que comprovem a realização dos leilões.  

         j.2. Não serão aceitos Atestado(s) fornecidos por Pessoas Físicas.  

 k. Prova de inscrição ou registro do Leiloeiro junto à JUCEPE, devidamente atualizada.  

 l. Certidões negativas dos distribuidores, no Distrito Federal, da Justiça Federal e das Varas 

Criminais da Justiça local, ou de folhas corridas, passadas pelos cartórios dessas mesmas Justiças, e, 

nos Estados, pelos Cartórios da Justiça Federal e Local em que o candidato tiver o seu domicílio.  

m. Certidão negativa de ações ou execuções movidas contra o contratado no foro civil federal e 

local, correspondente ao seu domicílio e relativo ao último quinquênio.  

n. Declaração de Compromisso (Anexo III) deste Edital, em cumprimento ao disposto no 

inciso V do art.27, da Lei 8.666/93 declarando: 

         n.1. Inexistência de fatos superveniente ou impeditivo;  

         n.2. Cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da CF (ou seja: que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos);  

         n.3. Renúncia da Comissão conforme prevê o artigo 24, do Decreto Federal 21.981 da 

CRFB/88;  

         n.4. A não utilização do nome do Coren-PE em quaisquer atividades de divulgação 

profissional, como por exemplo: em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., com exceção 

da divulgação do evento específico;  

          n.5. Sigilo, a qual dispõe sobre a guarda do sigilo das informações que lhes serão 

passadas para a realização do(s) leilão(ões) e responsabilizar-se, perante o Coren-PE, pela indenização 

de eventuais danos decorrentes da quebra de sigilo dessas informações, ou pelo seu uso indevido;  

         n.6. Deter todas as condições de oferecer, no mínimo, a seguinte infraestrutura para a 

realização do leilão oficial em que atuará como Leiloeiro:  
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     n.6.1. Instalações adequadas para realização do evento (local próprio ou 

alugado), de fácil localização, com condições de conforto aos interessados (coberto e climatizado) 

equipado com sistema audiovisual, cadeiras suficientes para atendimento ao público, aparelhagem de 

som, banheiros, equipamentos de informática para processamento dos trabalhos, com ponto de rede 

para acesso à internet;   

          n.7. Ciência que irá receber do arrematante do bem a Comissão pelos serviços 

prestados, na proporção de 5% (cinco por cento) do lance vencedor;  

         n.8. Ciência sobre as hipóteses de devolução ao arrematante dos valores recebidos a 

título de comissão, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação, no caso de 

anulação ou revogação da arrematação do lote.  
 

5.2. A não apresentação de quaisquer desses documentos no prazo estipulado implicará em 

desqualificação.  

 

5.3. Os documentos poderão ser apresentados em cópia autenticada ou em cópias simples para 

autenticação pela Comissão de Licitação, desde que seja apresentado o original. 

 

5.4. Não estando previsto o prazo de validade nas certidões e declarações apresentadas, considerar-se-

ão válidas por 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua expedição. 

 

5.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.  

 

5.6. Sob pena de inabilitação, os documentos deverão estar em nome do Leiloeiro.  

 

VI. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO  

6.1. O processamento da Chamada Pública será realizado pela Comissão Permanente de Licitações 

(CPL), que receberá os envelopes contendo os documentos para credenciamento até as 9h30min do dia 

07 de dezembro de 2020, na sala de reuniões, situada na sede do Coren-PE. Após o horário acima 

indicado, dar-se-á por encerrado o ato de recebimento dos envelopes. No mesmo dia e local, será dado 

início à abertura dos envelopes. 

 

6.2. Os trabalhos iniciarão pela abertura dos envelopes de todos os que houverem protocolado 

requerimento, inclusive aqueles que não estiverem presentes.  
 

6.3. Serão credenciados todos aqueles cuja documentação exigida esteja presente no envelope e 

autenticada por cartório ou pela comissão. 

  

6.4. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de interessada retardatária, a não ser como  

ouvinte.  

 

6.5. Durante a sessão, os envelopes contendo os documentos para credenciamento serão abertos pela 

Comissão Permanente de Licitação na presença dos interessados presentes, que fará a conferência e 

dará vista da documentação, a qual deverá estar rubricada pelos leiloeiros ou seus prepostos presentes.  

 

6.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de Credenciamento, não serão permitidas quaisquer 

retificações ou alterações no conteúdo do envelope que possam influir no resultado final, ressalvadas 

as alterações destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela 

Comissão Permanente de Licitação.  
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6.7. O Leiloeiro que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope ou os 

apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades serão inabilitados, 

não se admitindo complementação posterior.  

6.7.1. Leiloeiro nesta situação ainda poderá realizar o credenciamento posteriormente, nos 

termos do Item 3.1.2.  
 

6.8. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, as dúvidas serão 

consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, mediante 

ofício ou publicação no Diário Oficial da União e no site www.coren-pe.gov.br. Não sendo necessária 

a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a 

Comissão decidirá sobre a habilitação de cada Leiloeiro.   
 

6.9. Decididas as habilitações ou eventuais inabilitações, será impressa a lista demonstrativa da 

situação de cada Leiloeiro, que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os 

Leiloeiros presentes (ou seus prepostos) e também juntadas aos autos do processo de credenciamento.  
 

6.10. Da sessão pública de abertura dos envelopes se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação, consignando, se for o caso, os registros efetuados 

pelos Leiloeiros presentes.  

6.10.1. Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no 

ato da sessão pelos Leiloeiros presentes; e  

6.10.2. A inabilitação do Leiloeiro importa preclusão do seu direito de participar do sorteio. 
 

6.11. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes em uma única sessão, em face do 

exame da documentação e da conformidade desta com os requisitos do Edital, os envelopes não 

abertos, serão rubricados no fecho e ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data 

e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.  
 

6.12. Todos os documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos Leiloeiros ou seus 

prepostos presentes à sessão.  

 

6.13. É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Credenciamento, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente do envelope de 

credenciamento.  

 

6.14. O Leiloeiro credenciado formará lista ordenada para participação do sorteio, e, cujo resultado 

será devidamente publicado no sitio eletrônico www.coren-pe.gov.br .  

 

VII. DO SORTEIO, DA CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1. Verificadas as regularidades e em acordo com as partes presentes, será realizado sorteio público 

para definição do Leiloeiro que irá realizar o Leilão dos veículos de propriedade do Coren-PE. 

 

7.2. Para a sessão de sorteio, a comissão terá à sua disposição uma urna transparente, na qual serão 

depositadas cédulas com os nomes dos Leiloeiros credenciados.  

7.2.1. Um membro designado da Comissão Permanente de Licitação procederá, então, com o 

sorteio, retirando da urna a cédula com o nome de cada Leiloeiro e classificando-os, na mesma ordem  

de sorteio, em relação numerada.  

7.2.2. A relação numerada estabelecida através deste sorteio será utilizada de forma a se 

estabelecer a ordem da convocação do Leiloeiro e será rigorosamente seguida, iniciando-se com o pri- 
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meiro sorteado.  

 

7.3. O Sorteio Público definirá a lista ordenada, onde os Leiloeiros habilitados serão classificados na  

ordem subsequente do escrutínio, sendo lavrados todos os acontecimentos em Ata de Sessão Pública.  

 

7.4. A Comissão Permanente de Licitação, em Sessão Pública, após a apresentação de todos os 

documentos relacionados neste Edital de Chamamento Público, procederá à análise da Capacidade 

Técnica, e demais exigências estabelecidas por este instrumento convocatório, de cada Leiloeiro 

interessado.  

 

7.5. A fim de verificar se existe restrição do Leiloeiro interessado ao direito de participar em licitações 

ou celebrar Contratos com a Administração Pública, será efetuada consulta no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa-CNJ, nos termos da Lei nº 8.429/92, 

Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos-CADICON por 

meio da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/ , sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios.  

 

7.6. A análise da documentação será efetuada de acordo com os requisitos previstos neste Edital, sendo 

considerado inabilitado o Leiloeiro que deixar de apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la 

com vícios, defeitos ou inobservância de qualquer exigência legal.  

 

7.7. Será inabilitado o participante que:  

a) Não comprove a regularidade da documentação de habilitação exigida neste Edital;  

b) Possua registro de ocorrência que o impeça de licitar e contratar com a Administração Pública, ou 

que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, no âmbito Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição.  

      7.7.1. Caso todos os participantes sejam considerados inabilitados, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá fixar aos participantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova 

documentação.                   
 

7.8. Havendo descredenciamento do Leiloeiro por qualquer motivo, sua posição será ocupada pelo 

próximo na ordem de classificação, sendo reordenados todos os demais.  

 

7.9. O Leiloeiro que, justificada e tempestivamente, abrir mão de atuar no processo indicado pelo 

Coren-PE cederá a vez para o próximo classificado na lista, mas manterá a posição para a próxima 

designação.  

7.9.1. O Leiloeiro que não justificar a recusa a tempo será automaticamente descredenciado e 

retirado da relação numerada. 

7.9.2. O mesmo se aplica a Leiloeiro que, no ato da designação, não conseguir comprovar que 

mantém as condições de habilitação.  
 

7.10. Não será levada em conta, para efeito de classificação, qualquer oferta ou vantagem não prevista 

neste Edital.  
 

7.11. O Leiloeiro vencedor será convocado para atuar em processo de Leilão dos veículos pertencentes 

ao Conselho Regional de Enfermagem, decorrente de processo de desfazimento existente.  

 

7.12. Se o leiloeiro credenciado, convocado não comparecer para firmar o contrato de prestação de 

serviços em 05 (cinco) dias da notificação, a Administração chamará o leiloeiro credenciado seguinte 

na lista resultante deste procedimento.  
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VIII. DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO 

8.1. Concluído o Credenciamento, o leiloeiro credenciado será convocado conforme oportunidade e 

conveniência do Coren-PE, obedecida a ordem de classificação. 

 

8.2. A convocação será feita por qualquer meio hábil que se possa comprovar o recebimento da 

notificação, aceitando-se inclusive os meios eletrônicos como e-mail, visando a assinatura do vínculo 

jurídico no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, sob pena de 

incidir na infração do artigo 81 da Lei nº 8.666/1993.  

 

8.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo Leiloeiro 

convocado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração 

do Coren-PE. 

 

8.4. É facultado à Administração do Coren-PE, quando o convocado não assinar o referido documento 

no prazo e condições estabelecidos, chamar os Leiloeiros remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, chamar Leiloeiro que tenha declarado interesse após o prazo do credenciamento, 

conforme item 3.1.2. ou revogar este Credenciamento, independentemente da cominação prevista no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93 

 

8.5. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/1993, os contratos referentes à 

prestação dos serviços de que trata o objeto serão formalizados e conterão, necessariamente, as 

condições já especificadas neste ato convocatório. 

 

8.6. Quaisquer condições apresentadas pelos leiloeiros credenciados, se pertinentes, poderão ser 

acrescentadas ao contrato a ser assinado, desde que sejam compatíveis com os dispositivos legais e 

com as condições deste edital. 
 

8.7. A recusa injustificada do Leiloeiro convocado em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 

pela Administração do Coren-PE fará com que o Leiloeiro seja descredenciado, sem prejuízo das san-  

ções cabíveis. 

 

8.8. A execução dos contratos derivados deste Credenciamento, bem como os casos nele omissos, 

serão regulados pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do art. 54, da Lei n.º 8.666/1993, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 

legal.  

 
8.9. O Leiloeiro receberá, a título de comissão, taxa de 5% (cinco por cento), conforme art. 24º do 

Decreto 21.981 de19/12/1932, calculada sobre o valor de venda dos itens arrematados, taxa esta que 

deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante, na ocasião do leilão, não cabendo ao Coren-PE 

em hipótese nenhuma, a responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelo comprador, nem 

pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro para recebê-la. 

 

8.10. Não será devido ao Leiloeiro nenhum outro pagamento além da comissão referida no item 

anterior.  
 

8.11. Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda, e ainda, no caso do Leilão Público ser 

suspenso por determinação judicial, a Comissão supracitada será devolvida ao arrematante pelo 

Leiloeiro, sem que isto enseje reembolso de qualquer espécie por parte do Coren-PE. 

mailto:licitacao@coren-pe.gov.br


 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais                                                                                                                     

 
 

Serviço Público Federal                                                         Autarquia Federal - Criada pela Lei nº 5.905/73 

 Rua José Bonifácio, nº 62 | Madalena | CEP 50710-435 | Recife – PE | CNPJ: 11.674.777/0001-58                         
Telefones: +55 (81) 3412-4112 | E-mail: licitacao@coren-pe.gov.br  

 

                 

8.12. A Comissão não será devolvida pelo Leiloeiro nos casos de desistência do arrematante. 

 
8.13. Em qualquer hipótese, caso a arrematação não se efetive com a entrega do bem ao arrematante, a 

comissão deverá ser devolvida ao arrematante pelo Leiloeiro.  

 

8.14. As despesas com 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 à execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta do Leiloeiro.  

 
8.15. Este Credenciamento terá validade a contar da publicação do seu resultado definitivo no DOU, 

até a conclusão do leilão.  

  

IX. DO DIREITO DE PETIÇÃO 
9.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, em decorrência das decisões e atos 

relacionados com o presente Credenciamento é facultada a interposição de Recurso, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, nos seguintes casos:  

a) Habilitação ou inabilitação do interessado;  

b) Anulação ou revogação do Credenciamento;  

c) Penalidades aplicadas.  

9.1.1. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a” a “c” (excluídas desta última as 

penalidades de advertência e multa), será feita mediante publicação no sítio eletrônico do Coren-PE.  

 

9.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes abrangidos, mediante publicação no 

sítio eletrônico do Coren-PE, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco)dias úteis contados da 

publicação das vistas do recurso administrativo proposto. Findo esse período, impugnado ou não o 

recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar a 

sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à Presidente do Coren-PE.  

 

9.3. As razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, deverão ser formalizadas 

exclusivamente por escrito e anexando-se ao recurso próprio. 

 

9.4. Os recursos poderão ser formulados através das seguintes opções: 

9.4.1. Via Protocolo no endereço da Sede do Coren-PE, das 09h00 às 16h00, em dias úteis, aos 

cuidados da Comissão Permanente de Licitação–CPL;  

9.4.2. Via Correio-envio através de carta registrada;       

 9.4.3. Via e-mail-envio para o e-mail da CPL, com o título “Recurso–Credenciamento nº 

001/2020”.  

9.5. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pelo mesmo licitante. 

 

9.6. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 

não habilitado legalmente ou identificado no processo.  
 

9.10. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a documentação 

apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado documento anexado em fase de recurso.  
 

9.11. Somente o próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado poderão interpor 

recurso.  
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9.12. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios.  

 

9.13. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de 

contestação.  

 

9.14. Os resultados dos recursos interpostos serão comunicados diretamente aos recorrentes.  
 

9.15. Havendo renúncia expressa de todos os participantes ao direito de interpor recurso contra o 

credenciamento no ato em que foi adotada a decisão, a Comissão realizará imediatamente o sorteio 

para contratação do leiloeiro credenciado, de tudo lavrando-se Ata. 
 

9.16. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por 

meio da publicação no sítio eletrônico do Coren-PE.  

 

9.17. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
 

9.18. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei 8.666/1993, ficam os autos deste 

Credenciamento com vista franqueada aos interessados.  

X. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E PENALIDADES  
10.1. Os deveres da contratante e contratada, bem como, as soluções, os requisitos e as penalidades em 

caso de descumprimento parcial ou total das obrigações estão delimitadas nos Anexos I e IV do 

presente Edital. 

 

XI. DAS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

11.1. Informações, pedidos de esclarecimentos e impugnações ao edital, caso interpostos, acerca deste 

credenciamento deverão ser apresentados por escrito, junto à CPL nos termos do art. 41 § 1º da Lei nº 

8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura 

dos envelopes de habilitação, considerando que o horário, para tanto, é das 09h00 às 16h00, em dias 

úteis, sendo admitida petição recebida no endereço eletrônico licitacao@coren-pe.gov.br devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

 

11.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura 

dos envelopes de documentação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. Não serão aceitos se remetidos via fax, nem fora do 

sobredito prazo. 

  

11.3. Todos os pedidos de esclarecimentos e as impugnações enviadas para o endereço eletrônico 

licitacao@coren-pe.gov.br deverão conter no campo “assunto” e no descritivo, a identificação do 

referido certame (ex: “Pedido de esclarecimentos sobre o Credenciamento nº 001/2020”). Serão 

consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados como sendo do seu recebimento no 

Coren-PE. 

 

11.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@coren-pe.gov.br, 

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua José Bonifácio, nº 62, Madalena-Recife-PE. 

11.4.1. A impugnação interposta através do Setor de Protocolo, situado no edifício-sede do 

Coren-PE, deverá ser comunicada à Comissão, logo após ter sido protocolada.  
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11.5. Caberá à Comissão, conforme o caso, requerer auxílio da área demandante do objeto, da 

assessoria jurídica ou junto às outras áreas, podendo ainda promover quaisquer diligências que julgar 

necessárias, e, então, manifestar-se sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis. 
  

11.6. A impugnação feita tempestivamente pelo Leiloeiro não o impedirá de participar deste 

Credenciamento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

11.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

endereço eletrônico www.coren-pe.gov.br  para conhecimento dos leiloeiros e da sociedade em geral, 

cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas.  

 

XII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O leiloeiro arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação do seu 

credenciamento. 

  

12.2. A participação do Leiloeiro no credenciamento implica aceitar todas as condições estabelecidas 

neste Edital.  

 

12.3. Analisada documentação apresentada, os interessados credenciados, mediante constatação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no presente Edital, participarão de sorteio para a escolha de um 

Leiloeiro que será contratado nos termos da minuta contratual anexa.  

 

12.4. O Leiloeiro Oficial terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da convocação, para tomar 

ciência da sua atuação no evento mediante comparecimento na sede do Coren-PE, para tratar dos 

detalhes do certame com o Departamento Administrativo/Setor Patrimônio do Coren-PE.  

12.5. Caso o Leiloeiro Oficial, classificado em primeiro lugar, não se manifeste no prazo estipulado no 

item anterior, fica o Coren-PE autorizado a convocar o Leiloeiro que se encontra na posição 

subsequente da lista.  

 

12.6. Caso o Leiloeiro convocado não possa realizar o leilão deverá justificar-se, por meio de ofício, 

expondo os motivos para a não realização dos serviços.  

 

12.7. O Contratado poderá solicitar a sua dispensa de participação, desde que comprove caso fortuito 

ou de força maior que o impeça da realização do Leilão designado, hipótese em que será chamado o 

próximo na ordem de classificação da Lista Ordenada de Leiloeiros. 

 

12.8. A dispensa será deferida somente uma única vez considerando a vigência de 12 (doze) meses do 

contrato de prestação de serviço. Uma vez deferida a dispensa, o leiloeiro/contratado, voltará ao último 

lugar da ordem de classificação da lista de Leiloeiros. 

  

12.9. A organização do Leilão Público, em local apropriado para esse fim, ficará sob responsabilidade 

e ônus exclusivo do Leiloeiro Oficial. 

 

12.10. A divulgação do presente edital será feita com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência em 

relação à data prevista da sessão pública de credenciamento, e se dará por:  

12.10.1 Aviso publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.;  

12.10.2 Aviso publicado no sítio eletrônico do Coren-PE (www.coren-pe.gov.br) .  

 

12.11. A critério do Coren-PE, este Credenciamento poderá:      

 12.11.1 Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
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parecer escrito e devidamente fundamentado; ou        

 12.11.2 Ser revogado, a juízo da Administração do Coren-PE, se for considerado inoportuno ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou       

 12.11.3 Ter sua data de abertura dos envelopes transferida, por fato ou impedimento inerente à 

Administração do Coren-PE.  

12.12. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Credenciamento:    

 12.12.1 A anulação do procedimento por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/1993;   

 12.12.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo citado na alínea anterior; e         

 12.12.3 No caso de desfazimento do processo de Credenciamento, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

12.13. As normas disciplinadoras deste credenciamento serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os Leiloeiros e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.14. Em nenhuma hipótese o conteúdo do envelope de credenciamento poderá ser alterado, 

ressalvadas as alterações destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão 

analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.  

12.14.1 As faltas de numeração das folhas, data e/ou rubrica da proposta somente poderão ser 

supridas pelo Leiloeiro ou seu preposto, desde que estejam presentes à reunião de abertura dos 

envelopes e com poderes para esse fim.  

12.14.2 Documentação não numerada será conferida e numerada por membro da Comissão 

Permanente de Licitação, não se admitindo reclamação posterior.  

 

12.15. Os documentos exigidos neste Credenciamento poderão ser apresentados no original ou então 

por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão 

Permanente de Licitação ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por cópia 

simples, autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação com a apresentação do documento 

original no momento da abertura do envelope.        

 12.15.1 Serão aceitas somente cópias legíveis.      

 12.15.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  

12.16. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário.  

 

12.17. Os questionamentos poderão ser formulados via e-mail, sendo que as respostas serão publicadas 

diretamente no site www.coren-pe.gov.br para conhecimento de todos os interessados.  

 

12.18. Os Leiloeiros devem acompanhar diariamente o site do Coren-PE para verificação de 

comunicados, erratas, recursos e demais informações.  

 

12.19. Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade exigidas no 

credenciamento estiverem com os prazos de validade vencidos, o Coren-PE verificará a situação por 

meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

 12.19.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o leiloeiro 
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será notificado para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 

não se realizar.  

 

12.20. Das sessões públicas de processamento deste Credenciamento serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pela Comissão Permanente de Licitação, facultada assinatura aos 

Leiloeiros presentes. 

12.20.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata.  

 

12.21. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão serão rubricados 

pela Comissão Permanente de Licitação e pelos Leiloeiros presentes.  

 

12.22. Eventual contratação decorrente deste Credenciamento será divulgada no DOU. 

 

12.23. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, 

considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se vencimento em dia sem expediente no 

Coren-PE.  

 

12.24. Os casos omissos do presente credenciamento serão solucionados pela Comissão Permanente de 

Licitação ou pela Autoridade Competente.  

 

12.25. O presente edital poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos 

supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação, sem 

que disto decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que 

natureza for. 

12.26. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado em relação a 

este processo de credenciamento e escolha. 

 

12.27. Caberá ao contratado a obediência às normas de qualidade na prestação dos serviços, promover 

a publicidade do Leilão que irá ocorrer, atender a todas as disposições legais vigentes, seja na 

condução do Leilão ou qualquer outro ato que envolva a prestação do referido serviço.  

 

12.28. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda 

que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de 

credenciamento, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das 

demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.  

 

12.29. O leiloeiro deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização da sua 

categoria, sob pena de rescisão contratual.  

 

12.30. O Leiloeiro responderá por todos os serviços prestados de sua competência, isentando 

integralmente o Coren-PE de todo e qualquer ato falho contra terceiros, conforme art. 70 da Lei 

Federal 8.666/93.  

 

12.31. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente no Conselho 

Regional de Enfermagem de Pernambuco.  
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12.32. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 

documentos exigidos para participar do chamamento público, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

12.33. Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, nos horários de 08h00min às 

16h00min, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no site da Internet 

http://www.coren-pe.gov.br/ , ou pelo e-mail licitacao@coren-pe.gov.br .  

 

12.34. Os casos omissos que não são da competência da CPL serão resolvidos pelo Presidente do 

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.  

 

XIII. DO FORO E DOS ANEXOS 

13.1 As questões e solução dos conflitos eventualmente decorrentes da execução deste procedimento 

licitatório, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça 

Federal, Seção Judiciária de Pernambuco com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, nos termos do art. 55, § 2º, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, salvo nos casos previstos no 

art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 

13.2. Integram o presente Chamamento Público os seguintes Anexos: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II – Requerimento de Credenciamento;                                                              

Anexo III - Termo de Compromisso; 

Anexo IV - Minuta do Termo de contrato;                                               

 

 

   Recife, 14 de outubro de 2020. 
 

 

 

Lucas Aldeneto da Silva 

Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Do Objeto 
 
1.1. O presente processo tem por objeto o Credenciamento de Leiloeiro Oficial para prestação de 
serviços em licitação a ser realizada pelo Coren-PE, na modalidade Leilão, de três veículos 
caracterizados como inservíveis, conforme relação abaixo: 

1 1 (um) GM / Corsa Sedan Premium, flex, ano 2006; 

2 1 (um) Ford / Ranger, Cabine dupla, Diesel, ano de fabricação 2007; 

3 1 (um) Hyundai Tucson GLSB, Ano 2011. 

2. Da Justificativa e do Objetivo da Contratação 

2.1. A contratação de Leiloeiro Oficial visa suprir a ausência de servidores habilitados e/ou 
qualificados nesta Autarquia para o exercício dessa atribuição. 

2.2. A contratação de Leiloeiro Oficial se fundamenta na necessidade de desfazimento de bens 
móveis inservíveis do Coren-PE, os veículos que compunham a frota ativa e que foram substituídos 
por veículos novos. 

2.3. O contrato terá início de sua vigência na data de sua assinatura e terá a conclusão tão logo finde 
a alienação dos bens, não cabendo prorrogação. 

2.4. O Credenciamento se adequa a presente contratação, uma vez que a condição mais vantajosa 
para a Administração é a que não envolva nenhum pagamento desta para o Contratado. Assim, será 
credenciado o Leiloeiro Oficial que atenda às exigências do Edital e seus anexos e concorde em 
administrar e operacionalizar todas as fases do leilão sem exigir quaisquer taxas de comissão do 
Coren-PE. A comissão a ser recebida pelo Leiloeiro será a prevista no parágrafo único do Art. 24 do 
Decreto n° 21.981/32, efetuada diretamente pelos respectivos arrematantes dos bens. 

3. Descrição da Solução 

3.1. Os serviços serão executados pelo Leiloeiro Oficial de acordo com a solicitação do Coren-PE, 
podendo ocorrer na Sede do Coren-PE, quando assim determinar, ou, quando não ocorrer neste, em 
local determinado pelo Leiloeiro, devendo este ser de fácil acesso aos interessados a participarem do 
leilão, correndo por conta do Leiloeiro todas as despesas relativas a encargos trabalhistas, 
previdenciários, transporte de pessoal, publicações e quaisquer outras decorrentes da execução do 
objeto previamente definido. 
 
3.2. Os serviços do leiloeiro serão executados conforme discriminação: 

3.2.1. Inventariar os bens inservíveis; 
3.2.2. Fornecer ao contratante, em até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do 

contrato, avaliação dos bens conforme o valor de mercado; 
3.2.3. Realizar a guarda dos bens entregues pelo Coren-PE, em local limpo, organizado, 

seguro, de fácil acesso e coberto; 
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3.2.3.1. Poderá ser autorizado pelo Contratante a guarda de bens em local descoberto se, 
pela natureza do bem, não houver danos. 

3.2.4. Organização, limpeza e apresentação dos bens em lotes, atribuindo-lhes o valor mínimo 
de venda definido pelo Coren-PE; 

3.2.5. Divulgar o evento do leilão através de publicações em jornais de grande circulação, 
além de meios eletrônicos, internet e demais meios necessários para divulgação do evento. 

3.2.6. Realizar o leilão presencial e eletronicamente em site próprio. 
3.2.7. Compete ao Leiloeiro Oficial à condução pessoal do leilão, somente podendo delegar 

suas funções a um preposto nas hipóteses previstas no art. 11 do Decreto nº 21.981, de 19/10/32, 
com a estrita observância das disposições estabelecidas no Edital mediante comunicação formal e 
prévia anuência. 

3.2.8. Para a prestação dos referidos serviços objeto deste Termo de Referência, o Leiloeiro 
alocará 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 por parte da Coren-PE. 

3.3. O local de realização do leilão será definido pelo Leiloeiro, correndo às suas expensas todas as 
despesas e custos necessários para sua realização, exceto se o Coren-PE entender que é mais 
vantajoso que a sessão pública ocorra em sua Sede em Recife, situação essa em que o Contratante 
oferecerá a estrutura física necessária, mantendo-se os demais custos a cargo do Contratado. 

3.4. O transporte dos bens ficará a critério do Contratado, que se responsabilizará pela integridade 
dos itens entregues bem como pelo manuseio destes até que ocorra a efetivação da venda. 

3.5. Quando houver necessidade de deslocamento de profissionais para a prestação de serviços, as 
despesas decorrentes ficarão às expensas do Contratado.  

3.6. Não obstante o Contratado seja o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços, à 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 
prepostos designados. 

4. Da Classificação dos Serviços e Forma de Seleção do Fornecedor 

4.1. Trata-se de serviço comum sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva 
a ser contratado mediante inexigibilidade de licitação, na modalidade credenciamento. 

4.2. De acordo com a oportunidade e conveniência, serão convocados para celebrar o Contrato de 
Prestação de Serviços o leiloeiro que atenda às exigências da convocação.  

4.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 
decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 
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5. Dos Requisitos da Contratação 

 
5.1. Além da apresentação da documentação solicitada, o Leiloeiro deverá também oferecer a 
seguinte infraestrutura:  

5.1.1. Instalações adequadas para a realização do leilão (local próprio ou de terceiros) de fácil 
localização e com condições de conforto aos interessados; 

5.1.2. Endereço eletrônico na Internet e confecção de material publicitário sobre o leilão; 
5.1.3. Fazer constar, no seu endereço na internet, informações sobre o leilão oficial, telefones 

e endereço eletrônico para contatos e esclarecimentos adicionais; 
5.1.4. Utilização de sistema audiovisual durante o leilão, de modo a possibilitar a visualização 

dos itens por todos os participantes do leilão. A critério do Coren-PE poderá ser dispensado o sistema 
audiovisual e, em sua substituição, poderão ser utilizadas fotografias dos bens que serão leiloados;     

5.1.5. Em caso de leilão exclusivamente eletrônico, caso esta opção tenha sido definida pelo 
Contratante, deverá ser permitido o acompanhamento do evento no local em que ocorrerá a sessão 
pública, sendo projetados em tela a descrição dos bens e os respectivos lances recebidos 
presencialmente ou pela internet; 

5.1.6. Garantir a segurança dos bens que ficarem sob sua guarda; 
5.1.7. Deverá garantir ao Coren-PE a possibilidade de vistoriar os bens sob sua guarda, sempre 

que solicitado. 
 

5.2. Para a realização de leilão eletrônico, o leiloeiro deverá oferecer, ainda, infraestrutura para 
viabilizar a participação dos proponentes via Web, consistindo de aplicativo ou portal que possua, no 
mínimo, os seguintes requisitos: 

5.2.1. Acesso, pelos ofertantes, que ofereça soluções de segurança como criptografia e 
autenticação através de login e senha pessoais e intransferíveis, obtidos após cadastramento junto 
ao leiloeiro; 

5.2.2. Mecanismo para cancelamento do login e senha após a realização de cada leilão, de 
modo que a validade destes seja restrita a 1 (um) evento; 

5.2.3. Interatividade em tempo real entre os lances recebidos presencialmente, quando 
houver, e os lances oferecidos eletronicamente; 

5.2.4. Permitir a inserção dos lances verbais/presenciais na internet, para conhecimento de 
todos os participantes; 

5.2.5. Possuir mecanismo que permita a apresentação apenas de lances cujo valor seja 
superior ao último lance ofertado; 

5.2.6. Não permitir a aceitação de dois ou mais lances com o mesmo valor, prevalecendo o 
que for registrado em primeiro lugar; 

5.2.7. Possibilite que a cada lance ofertado, via internet ou verbal/presencialmente, o 
participante seja informado de seu recebimento e respectivo valor e prazo; 

5.2.8. O sistema não deverá identificar o autor dos lances aos demais participantes; 
5.2.9. Deverá ser permitido o recebimento de lances prévios;  
5.2.10. Deverá ser possível a inserção, na internet, dos lances prévios remetidos via postal, 

entregues pessoalmente ou ainda que tenham sido ofertados por outros meios válidos. 
 
5.3. Sempre e quando houver a necessidade de pátio ou similar para a guarda de bens a serem 
leiloados, tal exigência virá descrita detalhadamente no respectivo processo de alienação, de modo a 
permitir que o Leiloeiro convocado avalie se terá condição e/ou interesse em aceitar a convocação ou 
se declinará do convite.  
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5.4. A comprovação desta infraestrutura mínima será feita mediante apresentação do Anexo III - 
Declaração de Infraestrutura; 

5.4.1. A comprovação do item I LOCAL de que trata essa declaração poderá ser alterada 
quando da contratação do Leiloeiro, desde que tal alteração seja devidamente comprovada. 
 
5.5. Antes da realização de cada leilão, o Coren-PE poderá efetuar vistoria do local e dos serviços e 
equipamentos que serão utilizados para verificar se atendem aos requisitos deste instrumento. 

6. Da Vistoria 

6.1. A despeito de não existir tal exigência, estará franqueada aos interessados a vistoria dos bens a 
serem leiloados, para que, conheçam as condições inerentes aos serviços, procedendo à análise de 
todos os detalhes, até mesmo de eventuais dificuldades para prestação dos serviços e demais 
informações necessárias à elaboração da proposta, para que possam dimensionar e certificar-se dos 
serviços que serão executados; 

6.2. As licitantes poderão vistoriar os bens que serão leiloados, desde que seja agendado em até 2 
(dois) dias úteis anterior à data fixada para a abertura da proposta e do sorteio, com o objetivo de 
inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário 
junto a Administração do Coren-PE, pelo telefone (81) 3412-4108; 

6.3. Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento das condições e grau de 
dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de 
eventuais pretensões de acréscimo de preço em decorrência da execução do objeto deste Termo de 
Referência. 

7. Das Obrigações da Contratante 
 
7.1. Além das obrigações estabelecidas por leis, decretos, regulamentos, demais dispositivos legais e 
das contidas no Edital e seus Anexos, o Contratante obriga-se a:  

7.1.1. Providenciar as publicações no D.O.U. e demais locais que a legislação assim o exigir;  
7.1.2. Formalizar a venda dos bens arrematados com os respectivos compradores; 
7.1.3. Permitir o acesso dos empregados do Contratado às dependências do Coren-PE para 

retirada dos itens que serão leiloados.  
7.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante do Contratado. 
7.1.5. Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas. 
7.1.6. Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal para acompanhamento da execução 

contratual. 
7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
7.1.8. Os representantes do Coren-PE, responsáveis pela fiscalização desta contratação, 

anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com sua execução, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

7.1.9. Não exercer poder de mando sobre os empregados do Contratado, devendo reportar-
se somente ao Leiloeiro ou seu preposto ou responsáveis por ela indicados. 
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8. Dos Deveres e Responsabilidades da Contratada 

 
8.1. Caberá ao Contratado, a partir da assinatura do Contrato, o cumprimento das obrigações 
constantes neste Termo de Referência, Edital e seus Anexos e, também, das seguintes: 

8.1.1. Destinar e preparar o local para o leilão, dotando-o de todos os equipamentos 
necessários para a realização do evento;  

8.1.2. Conduzir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua 
competência até o encerramento, com a devida prestação de contas; 

8.1.3. Dar igual tratamento a todos os itens disponibilizados para leilão, tanto na 
divulgação/propaganda como, em especial, na tarefa de identificar possíveis interessados, 
independentemente do valor ou liquidez dos bens;  

8.1.4. Atender os interessados pessoalmente, por telefone, fax ou através de mecanismo de 
comunicação de seu website;  

8.1.5. Fornecer aos arrematantes vencedores os Autos de Arrematação e os recibos das 
comissões pagas;  

8.1.6. Pagar os tributos federais, estaduais e municipais, inclusive multas, seguros, 
contribuições e outros encargos decorrentes deste contrato, exceto aqueles tributos que, por força 
de legislação específica, forem de responsabilidade da Contratante;  

8.1.7. Repassar à Contratante, tão logo encerrado o leilão ou no primeiro dia útil subsequente 
à sua realização, a critério da Contratante, os valores recebidos a título de sinal;  

8.1.8. Encaminhar, ao final do leilão, a membro da Comissão Permanente de Licitação, contra-
recibo com relação das importâncias recebidas a título de sinal, contendo: nome do arrematante 
vencedor, bem a que se refere, valor e, tratando-se de pagamento em cheque, nome do banco, 
agência e nº do cheque; 

8.1.9. Submeter à Contratante, quando for o caso, os recursos apresentados sobre a decisão 
do leilão.  

8.1.10. Responder, perante a Contratante, pela perda ou extravio de fundos em dinheiro 
existentes em seu poder, ainda que o dano provenha de caso fortuito ou de força maior; 

8.1.11. Devolver a comissão paga pelo(s) arrematante(s) no prazo de 02 (dois) dias úteis da 
comunicação do fato: 

8.1.11.1. Caso a Contratante decida anular ou revogar a licitação no todo ou em parte;  
8.1.11.2. Caso ocorra exercício do direito de preferência, previsto na legislação 

vigente, por terceiro que não participou do leilão.  
8.1.12. Apresentar a Ata de Leilão até 02 (dois) dias úteis após a realização da sessão pública 

do certame, contendo, dentre outras as seguintes informações: 
8.1.12.1. Todos os lances ofertados para o bem ou, pelo menos, os três maiores, se 

houver, constando nome completo/firma, endereço e telefone dos ofertantes;  
8.1.12.2. Nome completo/firma, CPF/CNPJ e nº de identidade do arrematante 

vencedor;  
8.1.12.3. Endereço e telefone do arrematante vencedor; 
8.1.12.4. Valor do lance vencedor ofertado;  
8.1.12.5. Indicativo de que o pagamento será à vista; 
8.1.12.6. Valor do sinal recebido no ato do leilão;  
8.1.12.7. Fatos relevantes ocorridos no leilão, inclusive a não ocorrência de lance para 

determinado bem;  
8.1.12.8. Relatório contendo descrição e esclarecimentos detalhados sobre o trabalho 

realizado para oferecimento dos bens, indicando, inclusive, nomes, endereços e outros dados 
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relevantes das pessoas contatadas, informando, ainda, quais foram os motivos que dificultaram a 
arrematação dos bens;  

8.1.13. Juntamente com a ata, apresentar à Contratante cópia dos Autos de Arrematação e 
dos recibos das comissões pagas pelos arrematantes vencedores. 

8.1.14. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências do Coren-PE; 

8.1.15. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Coren-
PE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelo Coren-PE. 

8.1.16. Ressarcir a Contratante quando o Contratado, pessoalmente ou através de seus 
empregados, durante a execução dos serviços, provocar danos ao patrimônio da Contratante por 
imperícia, imprudência e/ou má fé. 

8.1.17. Comunicar ao Coren-PE qualquer anormalidade que constatar e prestar os 
esclarecimentos que forem solicitados. 

8.1.18. Manter, durante o período de contratação, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no credenciamento. 

8.1.19. Informar à Contratante, sempre que houver alteração, o nome, o endereço e telefone 
do responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações; 

8.1.20. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal. 
8.1.21. Possuir todos os registros que permitam a execução dos serviços descritos no objeto 

contratual e apresentar suas comprovações e atualizações. 
 
8.2. O Contratado deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

8.2.1. Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas decorrentes deste leilão. 
8.2.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 

de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados durante a execução do Contrato, ainda que 
acontecido nas dependências do Coren-PE, quando da retirada ou devolução dos objetos que serão 
leiloados. 
 
8.3. Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, o Contratado obriga-se a: 

8.3.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços ora contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

8.3.2. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto contratado, não 
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas esta responsabilidade. 

8.3.3. Prestar os serviços em conformidade com as especificações constantes no Edital e em 
seus Anexos. 

8.3.4. Providenciar o transporte, o acondicionamento, a retirada, a devolução e o 
descarregamento dos itens que serão leiloados. 

8.3.5. Instruir seus colaboradores quanto às necessidades de acatar as orientações da 
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de Segurança e Medicina do 
Trabalho, assim como as orientações de prevenção de incêndio nas dependências do Coren-PE 
quando da retirada ou devolução dos itens que serão leiloados. 

8.3.6. Durante a permanência nas instalações do Coren-PE, manter os trabalhadores 
devidamente uniformizados para o desempenho de suas funções, portando crachá de identificação 
com foto recente.  

8.3.7. Executar os serviços contratados com o sigilo necessário. 
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8.4. São expressamente vedadas ao Contratado: 
8.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Coren-PE para a 

execução do contrato decorrente deste Credenciamento. 
8.4.2. A utilização, na execução dos serviços, de empregado/colaborador que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 
termos do artigo 7º do Decreto nº 7203 de 2010. 

8.4.3. A veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia 
autorização do Coren-PE. 

9. Do Controle e Fiscalização 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 
de 1993.  

9.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência.  

9.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 
87 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10. Da Alteração Subjetiva 

10.1. Não se aplica em face da contratação de pessoas físicas. 

11. Do Pagamento 

11.1. Não há Taxa de Comissão devida pelo Comitente ao Leiloeiro Público Oficial, logo, não há 
pagamento a ser realizado pela Contratante.  

11.2. O Contratado receberá diretamente do Arrematante-Comprador, a comissão de 5% (cinco por 
cento) do valor do bem arrematado, assegurando assim o previsto no parágrafo único, do artigo 24 
do Decreto nº 21.981/1932. 
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11.3. O Contratante não responderá, nem mesmo solidariamente, pela solvência e adimplência dos 
Arrematantes-Compradores.  

11.4. Em hipótese alguma será o Contratante responsável pela cobrança da comissão devida pelos 
Arrematantes-Compradores. 

12. Do Reajuste 

12.1. Devido às características desta execução contratual, não há pagamento por parte da 
Contratante, logo não há que se falar em reajuste de preços contratados. 

13. Das Sanções Administrativas 

 
13.1. A critério do Coren-PE poderá ser aplicada penalidade de impedimento de contratar com a 
Administração pelo período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das outras sanções 
previstas neste Edital, nos seguintes casos:  

13.1.1. Quando o Leiloeiro convocado não apresentar a situação regular de que trata o Edital;  
13.1.2. Solicitar descredenciamento ou recusar a assinar o Contrato injustificadamente ou 

cuja a justificativa não seja aceita pelo Coren-PE; 
13.1.2.1. Por recusa injustificada entende-se tanto a negativa formal sem justificativa 

do Leiloeiro em proceder aos atos previstos por este instrumento, como também a omissão em 
relação às convocações feitas pela Administração;  

13.1.3. Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do Credenciamento;  
13.1.4. Condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
13.2. Nos casos previstos nos itens 13.1.1 e 13.1.2 do Termo de Referência será convocado outro 
Leiloeiro, observada a relação numerada de classificação, para celebrar o Contrato, e assim 
sucessivamente.  

13.2.1. No caso de convocação de outro Leiloeiro, esta será realizada em prazo não inferior a 
3 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.  

13.2.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Internet no site do Coren-PE e os 
Leiloeiros serão avisados por e-mail ou correspondências registradas. 

Recife, 09 de outubro de 2020. 
Elaborado por Comissão de Fase Interna de Licitação/CFIL-Coren-PE 

Milena Rubens de Menezes-Chefe da CFIL 
Daniel Vitorino de Couto-Membro da CFIL 

De Acordo,  
Gilberto Silva de Macena-Chefe do Setor de Patrimônio 
Maria Clara T. Landim de Farias- Chefe do Departamento Administrativo 

 
Aprovo o presente Termo de Referência, de acordo com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, 
considerando-se a necessidade da aquisição ou contratação pretendida, visto que estão presentes as 
razões de conveniência e oportunidade para administração deste Regional. 

Marcleide Correia e Sá Cavalcanti-Presidente - Coren-PE 
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ANEXO II DO EDITAL 
 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 

O(A) Senhor(a) __________________________________________________, (qualificação), 

Leiloeiro Oficial na forma estabelecida no Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 e Instrução 

Normativa DREI nº 44, de 07 de março de 2018 e suas alterações, com registro cadastral na Junta 

Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE), sob o nº ______________________, portador da 

identidade civil nº _______________________, e inscrito no CPF/MF sob o nº 

_________________________, com endereço profissional na rua 

___________________________________________________________________, REQUER que 

seja deferido seu PEDIDO DE CREDENCIAMENTO junto ao Conselho Regional de 

Enfermagem de Pernambuco–Coren-PE, com objetivo de participar em eventuais leilões públicos 

deste Conselho, no caso de ser designado como Leiloeiro Oficial.  

 

DECLARA, por este ato jurídico, em tempo hábil e suficiente, ter prévia ciência e 

compreensão do objeto e dos requisitos constantes do: EDITAL Nº 004/2020 DE 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE LEILOEIROS Nº 001/2020, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 0111/2020, havendo anuência integral às condições nele estabelecidas.  

 

Declaro, ainda, que os encargos assumidos neste Pedido de Cadastramento serão realizados 

sem quaisquer ônus para o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco– Coren-PE.  

 

Para tanto, anexo um Envelope contendo os documentos de habilitação exigidos no Edital 

supramencionado.  

 

Por ser verdade, firmo a presente manifestação de vontade.  

 

Recife-PE, ____ de ______________ de 2020.  

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Leiloeiro Oficial 

Registro JUCEPE nº xxxxxxx 

 

Telefone: 

E-mail: 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  

 

Protocolo de Entrega da Documentação de Habilitação  

 

Recebido por:___________________________________ 

 

Data ___/___ /______ 
 

 

Assinatura/Carimbo do Protocolo/Coren-PE  
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ANEXO III DO EDITAL 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Pelo presente instrumento, Eu ___________________________________________________, 

(qualificação), Leiloeiro Oficial na forma estabelecida no Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 

e Instrução Normativa DREI nº 44, de 07 de março de 2018 e suas alterações, com registro na Junta 

Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE), sob o nº _________________, portador da identidade 

civil nº ____________________, e inscrito no CPF/MF sob o nº ______________________, com 

endereço profissional na rua 

____________________________________________________________, ciente das obrigações 

previstas no:  

EDITAL Nº 004/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0111/2020 

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2020. 

 

bem como das obrigações e condições previstas na legislação aplicável, DECLARO, sob as 

penalidades legais cabíveis, que:  

 

1) Nos termos do art. 7º da Instrução Normativa DREI nº 17 de 05 de dezembro de 2013 e suas 

alterações, que possuo ciência de que o exercício das funções de Leiloeiro é pessoal, não podendo ser 

exercido por intermédio de pessoa jurídica, e que somente poderei delegá-las a preposto por moléstia 

ou impedimento ocasional, devendo, entretanto, comunicar tal fato à Junta Comercial do Estado de 

Pernambuco (JUCEPE) e ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – Coren-PE. 

  

2) Não utilizarei para fins de prestação do serviço, objeto do presente certame, menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do 

art. 27 da Lei nº 8.666/93 c/c inciso XXXIII do art. 7º da CRFB/88. 

  

3) Renunciarei à Comissão, de que seria de responsabilidade do Coren-PE, conforme prevê o 

artigo 24, do Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932. 

  

4) Estou ciente de que a comissão de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, referente 

aos serviços prestados, deverá ser paga pelo arrematante do bem no leilão, nos termos do art. 24 do 

Decreto nº 21.981/32, não sendo devidos pelo Coren-PE quaisquer pagamentos pelos serviços 

realizados. 

  

5) Estou ciente de que o Coren-PE não é responsável pela cobrança da comissão devida pelos 

arrematantes, nem pelos gastos despendidos para recebê-la. 

  

6) Estou ciente de que terei que devolver a comissão paga pelo(s) arrematante(s), no prazo de 

03 (três) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, nas hipóteses em que, por decisão 

judicial ou do Coren-PE, seja anulado ou revogado o leilão. 

  

7) Encontro-me idôneo(a) para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 

Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

  

 8) Obrigo-me a informar a existência de fato superveniente impeditivo de minha habilitação. 
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9) Disponho de pessoal técnico, infraestrutura, instalações e aparelhamento adequados para a  

realização do leilão presencial e/ou on-line, conforme os termos previstos no Edital.  

 

10) Não utilizarei o nome do Coren-PE em quaisquer atividades de divulgação profissional, 

como por exemplo: cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., com exceção da divulgação do 

evento específico. 

  

11) Manterei sigilo das informações que serão passadas para a realização do leilão e 

responsabilizar-me-ei, perante ao Coren-PE, respondendo, inclusive, a indenização de eventuais danos 

decorrentes da quebra de sigilo dessas informações, ou pelo seu uso indevido. 

  

12) Estou ciente de que o Coren-PE não responderá pela ocorrência de suspensão ou anulação 

do leilão, pelo que nada lhe poderá ser cobrado. 

 

13) Não me encontro destituído, suspenso ou impedido de exercer a função de Leiloeiro 

Oficial, nos termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal nº 21.981, de 19/10/1932.  

 

  

Por fim, AFIRMO que as informações aqui prestadas são verdadeiras e estou ciente de que o 

Termo de Referência anexo I do referido Edital determina a aplicação das sanções administrativas 

cabíveis, na hipótese de falsidade desta declaração, sujeitando-me, assim, às penalidades ali contidas.  

 

Deste modo, por este TERMO DE COMPROMISSO, ASSUMO, exclusivamente, todo e 

qualquer risco decorrente de tais ocorrências.  

 

 

Recife-PE, ______ de __________________ de 2020.  

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Leiloeiro Oficial 

Registro JUCEPE nº xxxxxxx 
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ANEXO IV DO EDITAL 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 

PERNAMBUCO E O LEILOEIRO OFICIAL ............ 

 

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco–Coren-PE, Autarquia Federal com sede na Rua 

José Bonifácio, nº 62, Madalena, CEP. 50.710-435, na cidade de Recife–PE, inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº 11.674.777/0001-58, neste ato representado pela Presidente Dra. MARCLEIDE CORREIA E 

SÁ CAVALCANTI, nomeada pela Decisão nº 310 de 30 de outubro de 2017, publicada no DOU de 09 

de novembro de 2017, inscrito(a) no CPF sob o nº 832.342.174-91 portadora da Carteira de Identidade 

Coren-PE nº. 193.737, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) Leiloeiro Oficial, inscrito na 

JUCEPE sob nº XXXX, regularmente inscrito no CPF/MF sob nº XXX, portador do RG sob o n° 

XXX, residente na cidade de XXX, na Rua XXX, Bairro XXX, CEP XXX, Fone: (XX)XXXX–E-

mail: XXX, doravante denominado CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ............., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ............, expedida pela (o) ............., e CPF nº .............., tendo 

em vista o que consta no Processo Administrativo nº 0111/2020 e em observância às disposições da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, decorrente do Credenciamento nº 001/2020,  mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço de leiloeiro profissional regularmente 

matriculado na Junta Comercial de Pernambuco, para prestação de serviços em licitação na 

modalidade Leilão, de bens de propriedade do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – 

Coren-PE abaixo relacionados, decorrentes de Processo de Desfazimento existente conforme 

condições estabelecidas no Edital e anexos. 
 

1.2. O Coren-PE, neste ato, coloca à disposição do Contratado para leilão os seguintes itens: 

1.2.1. 1 (um) GM / Corsa Sedan Premium, flex, ano 2006; 

1.2.2. 1 (um) Ford / Ranger, Cabine dupla, Diesel, ano de fabricação 2007; 

1.2.3. 1 (um) Hyundai Tucson GLSB, Ano 2011. 

 

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Credenciamento e seus anexos, identificado no 

preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O presente Contrato inicia-se na data da sua assinatura até a conclusão da alienação dos bens, não 

cabendo prorrogação. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 

3.1. As condições para a execução do objeto do presente contrato encontram-se descritas no Termo de 

Referência em conformidade com a proposta apresentada pelo Contratado no edital do 

Credenciamento n.º 001/2020, que faz parte integrante deste instrumento. 

 

3.2. O serviço deverá ser iniciado em até 3 (três) dias úteis contados da data do início da vigência do 

instrumento contratual.  
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3.3. A retirada dos itens a serem leiloados ser agendada previamente com o Fiscal/Gestor do contrato 

através de e-mail. 
 

3.4. O transporte dos bens ficará a critério do Contratado, que se responsabilizará pela integridade dos 

itens entregues bem como pelo manuseio destes nas dependências do Coren-PE. 

 

3.5. Quando houver necessidade de deslocamento de profissionais para a prestação de serviços, as 

despesas decorrentes ficarão às expensas do Contratado. 

 

3.6. Não obstante o Contratado seja o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços, à 

Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 

prepostos designados. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E PAGAMENTO 

4.1. O Leiloeiro receberá, a título de comissão, taxa de 5% (cinco por cento), conforme art. 24º do 

Decreto 21.981 de 19/12/32, calculada sobre o valor de venda dos itens arrematados, taxa esta que 

deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante, na ocasião do leilão, não cabendo ao Coren-PE a 

responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelo comprador, nem pelos gastos despendidos 

pelo Leiloeiro para recebê-la.  

4.1.1. Não será devido ao Leiloeiro nenhum outro pagamento além da comissão referida no item 

anterior.  

4.1.2. As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta do 

Leiloeiro. 

4.1.3. Do valor recebido pelo Leiloeiro, ficará o mesmo responsável pelo recolhimento de todos os 

impostos e encargos obrigatórios legais. 

 

4.2. O pagamento do bem pelo adquirente será feito diretamente ao leiloeiro oficial, que repassará o 

valor ao Contratante, em no máximo 02 (dois) dias úteis após o recebimento.  
 

4.3. O Contratado não cobrará do Contratante qualquer valor a título de comissão sobre o lote 

arrematado. 
 

4.4. A Contratada prestará contas à Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

realização do leilão, na qual deverão constar os valores correspondentes à venda dos bens e o valor 

correspondente ao percentual de comissão do Leiloeiro.  
 

4.5. Após a concordância expressa da Contratante, o Contratado repassará a Contratante o valor dos 

bens arrematados já descontado o percentual de comissão do leiloeiro fixado no Contrato. 
 

4.6. Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou ainda, no 

caso de o leilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será devolvida ao 

arrematante pelo Leiloeiro, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte do Coren-PE. 

4.7. Em qualquer hipótese, caso a arrematação não se efetive com a entrega do bem ao arrematante, a 

comissão deverá ser devolvida ao arrematante pelo Leiloeiro. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VENDA 

5.1. O valor mínimo aceitável para a venda dos bens será o valor da avaliação destes, efetuada e 

estabelecida pela Contratante. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. Poderá ser permitida a subcontratação apenas para realização de serviços específicos, como 

contratação de guincho ou utilização de pátio de terceiro, e somente com a prévia e expressa  

autorização do Coren-PE. 
 

6.2. Ocorrendo a subcontratação, permanecerá inalterada a responsabilidade sobre todos os serviços, 

como se diretamente os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para a Contratante (Coren-

PE) qualquer exceção, restrição ou alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha relação à 

Subcontratada.  

6.3. O Contratado deverá exercer pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las, senão por 

moléstia ou impedimento ocasional, ao seu preposto. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO SIGILO 

7.1. O Contratado guardará e fará com que seu pessoal e eventuais subcontratados guardem absoluto 

sigilo sobre os dados, informações e documentos fornecidos pelo Coren-PE, vedada a reprodução de 

ditas informações e documentos. 

 

7.2. Todas as informações, assim como quaisquer documentos obtidos ou elaborados pelo Contratado 

na execução dos serviços serão de exclusiva propriedade do Coren-PE, não podendo o Contratado 

utilizá-los para quaisquer fins, divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser que prévia e 

expressamente autorizado pelo Coren-PE. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

8.1. Para a assinatura do presente Ajuste, o Leiloeiro deverá comprovar novamente sua regularidade 

junto à JUCEPE, caso tenham se passado mais de 60 dias da sessão de credenciamento. 

 

8.2. Adicionalmente, qualquer documento ou certidão apresentado durante o credenciamento que se 

encontre vencido deverá ser atualizado. 

 

8.3. O Coren-PE verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 

do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

 

8.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Leiloeiro será 

notificado para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o 

Edital de Credenciamento vinculado, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 

validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

9. CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO 

9.1. Nos termos dos art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta contratação será recebido: 

9.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega da Ata de Leilão, dos Autos de Arrematação, 

Comprovantes, Valores e demais documentos, para posterior verificação. 

9.1.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após  

verificação dos serviços prestados de acordo com as especificações do objeto contratado e da  

conformidade da documentação (nota fiscal, relatórios, regularidades fiscais e demais documentos de 

apresentação obrigatória). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. As obrigações relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas nos itens 7(sete), 

8(oito) e 9(nove) respectivamente do Termo de Referência, anexo do Edital. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Será descredenciado, além de poder ficar impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das responsabilidades 

civil, criminal e das demais cominações legais, estando sujeito à aplicação de multa de até 3% (três por 

cento) sobre o valor total de avaliação dos bens a serem leiloados, com base nos termos dos arts. 87 e 

88 da Lei nº 8.666/1993 o Leiloeiro que:  

11.1.1 Apresentar documentação falsa;  

11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.3 Falhar na execução do contrato;  

11.1.4 Fraudar na execução do contrato;  

11.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.6 Cometer fraude fiscal; 

 

11.2. Para o Contratado que cometer as condutas do item 11.1.2 e 11.1.3 será aplicada multa nas 

seguintes condições:  

11.2.1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor total de avaliação dos bens a serem 

leiloados em caso de atraso na execução do leilão a partir de 1 (um) dia, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias.  

        11.2.1.1 A partir do décimo sexto dia e a critério da Administração, no caso de execução 

com atraso, estará configurada inexecução total da obrigação assumida e será aplicada a multa 

correspondente, sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste;  

11.2.2 3% (três por cento) sobre o valor total de avaliação dos bens a serem leiloados em caso 

de atraso na execução do objeto, a partir do décimo sexto dia, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida;  

11.2.3 Para as demais condutas e, em quaisquer casos descritos nas cláusulas anteriores, a 

multa máxima a ser aplicada será de 3% (três por cento) do valor total de avaliação dos bens a serem 

leiloados. 

  

11.3. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do leiloeiro 

apenado, através de boleto bancário a ser enviado ao Contratado.  

 

11.4. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado à 

Contratante, aquele será inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente.  

 

11.5. Poderão ser aplicadas, ainda, a pena de advertência e declaração de inidoneidade  de licitar e 

contratar com a Administração Pública, nos termos dos arts. 87 e 88 da  Lei nº 8.666/1993 isolada ou 

cumulativamente com a pena de multa.  

 

11.6. Poderá deixar de ser imputada sanção ao Contratado nos casos de comprovação, por ele, da 

ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual; de manifestação da unidade 

requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Coren-PE; ou de acatamento 

de justificativas, após análise da Contratante, em outros casos fortuitos.  

11.7. As sanções apenas serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla 

defesa. 

11.7.1 Constatada a irregularidade na execução contratual, o Fiscal do Contrato notificará o 

Leiloeiro para que apresente defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

sanções. 

11.7.2 A não apresentação de defesa no prazo legal implicará na aplicação das sanções, nos 

termos do parágrafo 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 
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11.7.3 Apresentada a defesa no prazo legal, o Fiscal e o Gestor do Contrato apreciarão o seu 

teor, proferindo parecer técnico comunicando a aplicação da sanção ou acatamento da manifestação, 

mediante ciência do Contratado, a ser feita pelo correio, com aviso de recebimento. 

 

11.8. Das decisões de aplicação de sanção caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados. 

 

11.9. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fax, correio eletrônico ou qualquer outro 

meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não 

tiver sido protocolizada. 

 

11.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E RESCISÃO 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

12.2. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.2.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,  

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas, nos seguintes casos: 

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

II. entrega dos itens fora das especificações constantes no Objeto deste Contrato;  

III. a subcontratação total do objeto deste Contrato caracterizando a mera intermediação 

financeira, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;  

IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores;  

V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato, anotadas na forma 

do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;  

VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

VII. a dissolução da empresa;  

VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo 

da Administração, prejudique a execução deste Contrato;  

IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a contratada e 

exaradas no processo administrativo a que se refere este instrumento.  

   X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do Contrato.  

12.2.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2.3. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo do chamamento 

público, desde que haja conveniência para a Administração;  

          12.2.4. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  

 

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada pela autoridade competente. 
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12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o 

direito à prévia e ampla defesa. 

 

12.5. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no 

art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.6. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste 

instrumento, por parte da Contratada, assegurará ao Coren-PE o direito de rescindir este contrato, 

mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração. 

  

12.7. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

12.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos se for o caso; 

12.7.3. Indenizações e multas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO 

13.1. Este contrato é regulamentado pela seguinte legislação, devidamente atualizada:  

13.1.1 Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e 

Contratos da Administração Pública e dá outras modalidades;  

13.1.2 Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regulamenta a profissão de 

Leiloeiro no território nacional, e alterações posteriores;  

  13.1.3 Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010, do Departamento Nacional de 

Registro de Comércio e suas alterações. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

14.4. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e princípios gerais dos contratos 

administrativos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

15.1. As Partes reconhecem a importância e se comprometem por si e por seus colaboradores a 

respeitar e a contribuir com o cumprimento dos Princípios Constitucionais, dos Direitos e Garantias 

Fundamentais e dos Direitos Sociais previstos na Constituição Federal, tais como, mas não 

limitadamente:  

I. evitar qualquer forma de discriminação;  

II. respeitar o meio ambiente;  

III. repudiar o trabalho escravo e infantil;  

IV. garantir a liberdade de seus colaboradores em se associarem a sindicatos e negociarem 

coletivamente direitos trabalhistas;  

V. colaborar para um ambiente de trabalho seguro e saudável;  

VI. evitar o assédio moral e sexual;  

VII. compartilhar este compromisso de Responsabilidade Social na cadeia de fornecedores;  

VIII. trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluída a extorsão e o suborno.  

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ANTICORRUPÇÃO - Dos Procedimentos de Prevenção à 

Prática de Atos Contra a Administração Pública 

16.1. As Partes, por si e por seus administradores, diretores, empregados e agentes, obrigam-se a:  
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I. conduzir suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais 

aplicáveis;  

II. repudiar e não permitir qualquer ação que possa constituir ato lesivo nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, e legislação correlata;  

III. dispor ou comprometer-se a implementar, durante a vigência deste Contrato, programa de 

conformidade e treinamento voltado à prevenção e detecção de violações das regras anticorrupção e 

dos requisitos estabelecidos neste Contrato; 

IV. notificar imediatamente a outra parte se tiverem conhecimento ou suspeita de qualquer conduta que 

constitua ou possa constituir prática de suborno ou corrupção referente à negociação, conclusão ou 

execução deste Contrato, e declaram, neste ato, que não realizaram e nem realizarão qualquer 

pagamento, nem forneceram ou fornecerão benefícios ou vantagens a quaisquer autoridades 

governamentais, ou a consultores, representantes, parceiros ou terceiros a elas ligados, com a 

finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão da administração pública ou assegurar qualquer 

vantagem indevida, obter ou impedir negócios ou auferir qualquer benefício indevido. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária Federal de Pernambuco para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

Recife,  .......... de.......................................... de 2020 

 

_______________________________   ______________________________ 

CONTRATANTE         CONTRATADA 

 

TESTEMUNHA: 1-       

TESTEMUNHA: 2- 
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