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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052 / 2022. 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL NA VENDA DE VEÍCULOS E 
MATERIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO. 

 
 
CONTRATANTE: Município de DOM VIÇOSO, pessoa jurídica de direito público interno, através 
do Poder Executivo, com sede à Rua Valdemar de Oliveira, nº 01, Centro, CEP 37.474-000, inscrito 
no CNPJ sob o nº 18.188.268/0001-64, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Francisco 
Rosinei Pinto, brasileiro, solteiro, funcionário público, portador do RG M-8.378.403 e do CPF 
032.844.616-55, residente e domiciliado à Rua Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta Cidade. 
 
CONTRATADO: Jonas Gabriel Antunes Moreira, Leiloeiro Oficial do Estado de Minas Gerais, 
inscrito na JUCEMG sob o nº 638, portador da cédula de identidade RG MG nº 12.751.034 
PC/MG, inscrito no CPF sob o nº 065.132.226-05, residente e domiciliado à Rua Major Manoel 
Antônio, nº 08, Sala 101, Centro, CEP 35.660-010, na Cidade de Pará de Minas/MG. 

 
EMBASAMENTO: Processo de Licitação nº 057/2022, Dispensa nº 030/2022 e na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, as partes ficam contratadas, mediante as cláusulas e 
condições abaixo especificadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Constitui objeto do presente contrato, a contratação de Leiloeiro Oficial para suporte técnico e 
logístico no que se refere a venda de veículos e de materiais móveis inservíveis às atividades da 
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

O serviço objeto da presente contratação será sem ônus ao Município. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

São obrigações do CONTRATADO: 
3.1 – Fornecer suporte técnico, logístico no que se refere à listagem dos bens, vistoria, avaliação, 
emitindo para tal laudo constando as informações dos bens e valores venais conforme normas da 
ABNT. 
3.2- Elaborar a minuta do edital do leilão, com os procedimentos necessários ao melhor 
andamento do certame, a qual passará por aprovação da Contratante; 
3.3 – Proceder às publicações legais do edital de leilão e fornecer cópia dessas publicações à 
Contratante; 
3.4 – O Contratado deverá ainda promover a divulgação e propagando do edital de leilão por meio 
de mídia escrita e falada, mala direta, e-mails, telefonemas e cartas aos compradores em 
potencial, de acordo com banco de dados do Contratado, emissão de panfletos com descrição dos 
bens e faixas; 
3.5 – É de responsabilidade do Contratado emitir Termo de Compromisso de lances pelo 
Arrematante, nota de arrematação (impressa em 03 vias, sendo 01 do Contratante, 01 do 
Contratado e 01 do Arrematante), Elaboração da Ata do Leilão e Resultado parcial contendo os 
dados dos bens, valores e dados do arrematante; 
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3.6 – Correrão por conta do Contratado as despesas decorrentes de viagem, estadia e 
alimentação do leiloeiro contratado e todo corpo técnico necessário à prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA  

São obrigações do CONTRATANTE: 

4.1 - Fica a cargo do CONTRATANTE a segurança e integridade dos bens levados à leilão, até a 
sua entrega ao Arrematante; 
4.2 - Fornecer toda a documentação atinente aos bens que serão leiloados, se responsabilizando 
ainda por eventuais despesas como multas, taxas, impostos, dentre outros, que incidam sobre os 
bens, até sua tradição. 
4.3 – Comunicar imediatamente ao CONTRATADO as irregularidades manifestadas na execução 
do contrato, informado, após, ao CONTRATANTE tal providência. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E FORÇA MAIOR 

5.1 – A execução do objeto desta licitação deverá ser feita na cidade de Dom Viçoso/MG, nos 
locais em que se encontrarem os bens que serão levados à leilão, correndo por conta da 
Contratada as despesas de seguros, transporte, alimentação, estadia, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do serviço. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PRORROGAÇÃO 

6.1 - Caso ocorram motivos de força maior ou as partes julguem necessário ao melhor 
atendimento dos objetivos deste contrato, o prazo poderá ser prorrogado de comum acordo entre a 
CONTRATANTE e o CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA -  DA COMISSÃO, FORMA DE PAGAMENTO E DEMAIS DESPESAS 

7.1 – O CONTRATADO arcará com todas as despesas elencadas na Cláusula Terceira, sem 
qualquer ônus ao CONTRATANTE; 
7.2 - Ficará a cargo dos Arrematantes o pagamento da Comissão do CONTRATADO, no importe 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor total arrematado. 
7.3 - As despesas com a realização dos leilões serão distribuídas entre os lotes, sendo tais 
despesas de responsabilidade dos Arrematantes. Essas despesas serão devidamente informadas 
anteriormente ao leilão, em anexo do edital, que deverá conter o número dos lotes, descrição dos 
bens, valores iniciais e despesas; 
7.4 - Será afixado aos bens, no momento da visitação e na realização do leilão o valor da 
avaliação, bem como das despesas que incidirem sobre cada bem. 
 
CLÁUSULA OITAVA -DA RESCISÃO, ALTERAÇÕES E SUPRESSÕES 

A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra os motivos mencionados no art.78 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito, entregue, no prazo mínimo de 
30 (trinta) dias, reger-se-á no disposto do art. 79. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS TERMOS ADITIVOS 

Este contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou supressões, em forma de Termos 
Aditivos, em conformidade com os arts. 57 e 65 da referida Lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e penal cabíveis e as multas de: 
 a) advertência por escrito; 
 b) multa: 10% (dez por cento) do valor da licitação, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do fornecimento ou recusar-se à retirada desta. 

c) multa, pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar 
pena pecuniária de 20 % (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais 
cominações legais; 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante; 
por um período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do inciso IV, art.87 da Lei n.º 
8.666/93; 

e) rescisão do termo de contrato; 
f) declaração de inidoneidade para licitar. 

10.2- As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
10.2.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
10.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 
10.4 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do 
Código Civil Brasileiro. 
10.5 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser 
prorrogados os demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas 
impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA 

O CONTRATADO se obriga a executar os serviços objeto deste contrato com qualidade e se 
responsabiliza em reparar, sem custo, quando não alcançarem os objetivos propostos e 
desejados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO  

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá o prazo de duração até 31 
de dezembro de 2022. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS  

Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão aplicadas as normas e 
regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos em suas Cláusulas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes elegem do Foro da Comarca de Carmo de Minas - MG, para dirimir as questões 
decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
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   E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por 
seus representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor 
e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 
 
 
 

Dom Viçoso, 11 de Julho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Francisco Rosinei Pinto  

 Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Jonas Gabriel Antunes Moreira 

CPF nº 065.132.226-05 
Leiloeiro Oficial 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 

______________________________________________ 
 

_______________________________________________  
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