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Estado de Silo Paulo

PREGAO PRESENCIAL NO 004/2019 -- PROCESSO NO 139/2018 - D.A. -- D.C-L.

CONTRATO NO 015/2019

Contrato para contratagao de Leiloeiro Oficial para

prestagio, organizagio e condugio de leilio pablico
destinado a alienagio de bens m6veis inservlveis

pertencentes ao patrim6nio da Prefeitura de Mirassol --
que, entre si, celebram o MUNICIPIO DE MIRASSOL e

BRUNO AGNELLO PEGORARO-

Pelo presente instruments, de um dado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa juridica de

brasileiro, leiloeiro, RG. 32.230.701 SSP/SP. CPF. 224.317.348-46. residente e domiciliado(a) na rua Princesa

Isabel, no 363, conj. 42, bairro Centro, em Maui, SP, doravante denominada CONTRATADA, celebram o

presente Contrato, nos termos do Edital de Pregao Presencial Ro 004/2019 de 15 de janeiro de 2.019. Processo

no 139/2018, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJETO

CI..AUSUtA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a prestar servigos de Leiloeiro

Oficial para prestagao, organizagao e condugao de lei13o pablico destinado a alienag3o de bens m6veis inserviveis

pertencentes ao patrim6nio da Prefeitura Municipal de Mirassol, conforme descrito no Anexo 1, do Edital do

Pregao Presencial no 004/2019, de 15 de janeiro de 2.019.

CLAUSULA SEGUNDA -- O Edital do Pregao Presencial no 004/2019, de 15 de janeiro de

2.019, Processo Ro 139/2018 e deus Anexos, integram o presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA -- O puzo de vig6ncia do presence contrato seri de 12 (doze)

memes, com inicio ap6s a data de sua assinatura, podendo ser

(sessenta) memes,

prorrogado por iguais periodos at6 0 llmtte ae ou
3

desde que devidamente justificado,,po? termos do art. 57, j:$
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PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-6 a prorrogagio do puzo de inicio

das etapas de execugao, de conclus6o e de entrega, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos

incisos I a VI, do $1o, do artigo 57, da lei Ro 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificagao, por escrito e

previa autorizagao da autoridade superior. nos termos do $2o, do mencionado dispositivo legal.

Estado de Sgo Paulo

DA EXECugAo DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA

qualquer anus para a CONTRATADA:

a) Avaliagao dos bens a serem leiloados;

b) Separagao dos mesmos em notes;

c) Organizag3o dos lotes segundo as t6cnicas de leilao;

d) Prestar contas dos valores recebidos, seguindo o Edital

A CONTRATADA dever6 prestar os seguintes sewigos, sem

CLAUSULA QUINTA -- Os bens a serem leiloados permanecer3o em suas Unidades

Administrativas. Cano haja necessidade, por parte do leiloeiro, de remove-1os, o ato seri efetivado por conta e
risco do leiloeiro contratado, sem quaisquer anus para a CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA -- Para cada leilio a ser realizado pda PREFEITURA MUNICIPAL DE

MIRASSOL/SP, o Departamento de Administragao via Divis6o de Patrim6nio, emitiri a correspondente Ordem de

Servigo, que contemplaria identificagao da aWaD, programa e/ou projeto especiflco para cada leilio a ser
realizado, que constari, no mfnimo:

a) Identificagao dos itens a serem leiloados, com a descrigao e a Unidade Administrativa

que se encontra afetado;

b) A comiss3o de acompanhamento e fiscalizagio formada por servidores, nomeada

atrav6s de Portaria, que acompanharg e supervisionar6 today as faces do leilio.

CLAUSULA SETIMA-- O Leiloeiro teri o puzo de lO (dez) dias para:

a) Vistoriar os bens nas depend6ncias das Unidades Administrativas e avalia-los peso valor

de mercado; repassar os valores para a comissio de acompanhamento e fiscalizag3o do

lei13o para concordancia, ou nao, com os valores repassados;

b) Definir o local de realizagao do evento e dar ci6ncia de que sera o respons6vel pda

guarda dos bens desde a sua disponibilizagao pda CONTRATANTE at6 a efetiva entrega
aos arrematantes, quando for o caso;

c) Definir os fates segundo as t6cnicas de leilao;

d) Comunicar a conclusio a Divisio de Patrim6nio para que possa dar andamento no
Edital do certame que seri realizado.

'/
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CLAUSULA OITAVA -- A CONTRATADA poderi vistoriar os bens que servo disponibilizados

para cada lei13o em at6 10 (dez) dias ap6s a expedigao da Ordem de Sewigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- A victoria deveri ser agendada previamente com pele menos

02 (dois) dias de anteced6ncia junto a Divis3o de Patrim6nio, atrav6s do telefone (17)3242-6423, no horirio das

08h00 min is llh00 min e das 13h00 min is 16h00 min, a qual ap6s realizada, deveri firmar declaragao

conforme modelo de victoria, contido no Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO -- As vistorias servo realizadas sempre na parte da manhi, das

08h00min is 10h00min.

CLAUSULA NONA -- A crit6rio de refer6ncia, o Anexo I do Edital Pregao Presencial

004/2019, conteri informag6es dos bens que servo objetos de lei13o, tio logo homologado o presente certame,

sem prejuizo de eventuais lei16es que poderao ocorrer durante a vig6ncia do contrato.

CIAUSULA DECIMA -- O leiloeiro contratado nio podera alegar desconhecimento das

condig6es e grau de dificuldades existentes para a execugao de lei16es como justificativa para se eximirem das

obrigag6es assumidas ou em favor de eventuais pretens6es de acr6scimos de comiss6es em decorr6ncia da

execugao do objeto contratado, de modo que para ipso, todos os bens de cada leilio servo previamente

disponibilizados ao Leiloeiro Oficial.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -- O Departamento requisitante do CONTRATANTE se

reserva no direito de inspecionar os servigos, podendo recuse-lo ou solicitar nova execugao, acaso esteja em

desacordo com o estabelecido no Edital de Pregao Presencial Ro 004/2019 de 15 de janeiro de 2.019, Processo Ro

139/2018 e deus anexos.

DAS OBKiCA96ES DA CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- Executar o objeto dente contrato, rigorosamente de

acordo com as discriminag6es constantes no Edital de Pregao Presencial no 004/2019 de 15 de janeiro de 2.019,

Processo no 139/2018 e deus anexos, sendo responsavel pda avaliagao, preparagao, organizagao e condugao do

lei13o pOblico, em today as fases, destinado a alienagao dos bens m6veis inserviveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -- Vistoriar os bens que servo disponibilizados para

leilao, nas depend6ncias das Unidades Administrativas, para n3o alegar desconhecimento das condig6es e grau

de dificuldades existentes para a execugaa de lei16es como justificativa para se eximirem das obrigag6es

assumidas ou em favor de eventuais pretens6es de acr6scimos de comiss6es em

objeto dos lei16es.

decorr6 execu
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CLAUSULA DECIMA QUARTA -- Manter, durante toda a execugao do contrato, a

compatibilidade com as obrigag6es assumidas em relagao a todas as condig6es de habilitagao e qualificagao
exigidas na licitagao.

CIAUSULA DECIMA QUINTA -- Manter absoluto sigilo quanto is informag6es pertinentes

ao objeto dente contrato, vedada sua divulgagao, sem permissao da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -- Responsabilizar-se por quaisquer anus, encargos e

obrigag6es comerciais, fiscais, tributarias, previdenciirias e trabalhistas. A Contratada seri responsavel por

contratar sob suas expensas todas as modalidades de seguros a que se julgar exposta em face dos servigos, bem

coma por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danes e prejuizos que,

a qualquer tkulo, causar a CONTRATANTE e a terceiros, em virtude da execugao de servigos a seu encargo,

respondendo por si, por seus sucessores, prepostos, funcionirios ou contratados, nio tendo a CONTRATANTE

qualquer vrnculo trabalhista direto ou indireto com o pessoal da Contratada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -- Separar e organizar os lotes, assim coma disponibilizar

lugar para guarda dos bens;

CLAUSULA DECIMA OITAVA -- Efetuar a venda dos bens disponibilizados para o

certame por pregos iguais ou superiores aos da avaliagao com o pagamento sendo realizado a vista ou a puzo,

na forma que a CONTRATANTE determinar, mediante emiss3o de Notas de Venda em Leilao;

CLAUSULA DECIMA NONA -- Receber os valores arrematados, e efetuar no puzo miximo

de 05 (cinco) dias subsequentes a realizagao do certame, o repasse a Prefeitura de Mirassol dos valores obtidos

com a arrematagao, prestando contas pertinentes, comprovando com as respectivas notas de arrematagao;

CLAUSULA VIGESIMA -- Responsabilizar-se por today as provid6ncias e despesas

necessirias a realizagao do leilio e responder pelos eventuais danos causados a CONTRATANTE e a terceiros,

decorrentes de culpa ou dole seu ou de deus prepostos na execugao dos servigos contratados, cumprindo-shes,

quando envolvidos terceiros, promover, em seu pr6prio nome e is suas expensas, as medidas judiciais ou
extrajudiciais necess6rias.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -- O Contratante resewa-se o direito de n3o receber o

objeto dente contrato e recusar a continuidade da prestagao dos servigos se em desacordo com o previsto neste

instruments, podendo cancelar o contrato e aplicar as sang6es cabiveis, nos termos da legislagao vigente.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSUIA VIGESIMA SEGUNDA - Pelts servigos prestados, nos termos definidos neste

cents) doinstruments, o Leiloeiro Oficial sera remun pele bo perceNiual de 5% (cinco por
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valor da arrematagao conforme $ Onico do artigo 24 do Decreto 21.981/32 e repassaria PREFErs'URA

MUNICIPAL DE MIRASSOL/SP o percentual de 1% (um por cento)/ incidente sobre a comiss3o referida sabre

todos os bens leiloados na vig6ncia do Contrato.

Estado de S5o Paulo

CLAUSUIA vIGESIMA TERCEIRA - A Nota Fiscal/Fatura dever6 ser detalhada com as

seguintes discriminag6es: quantidade, nome comercial, descrigio do objeto, prego unitirio, prego total

e no do item.

DA KESCiSAO E PENALIDADES

CIAUSULA vIGESIMA QUARTA - Constituem motivos para a rescisio do Contrato,

aqueles estabelecidos no artigo 7o, da Lei no l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos I a XVlll, do artigo 78,

da Lei Ro 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA vIGESIMA QUINTA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da avenga

por parte da CONTRATADA, ficari etta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei Ro l0.520, de 17 de julho

de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto Municipal 5.130/2015.

CLAUSULA yIGESIMA SEXTA - A CONTRATADA estar6 sujeita, ainda a:

I -- Multa de at6 20% (vinte por cento) sabre o valor total do contrato quando ocorrer

inexecugao total ou parcial da avenga, bem coma, a sua rescisio unilateral, por sua exclusiva culpa, sem prejuizo

de outras sang6es previstas em Lei;

11 -- Multa de 1% (um por cents) por dia de atraso na entrega do objeto, sabre o valor total

do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cents).

DOS ENCARGOS

CI.AUSULA VIGESIMA SETIMA - Os encargos trabalhistas e previdenciirios decorrentes

deste contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DISPOSl96ES GERAIS

CLAUSULA yIGESIMA OITAVA -- A CONTRATANTE reserva o direito de, a qualquer

tempo e a seu exclusivo crit6rio, desde que presentes raz6es de interesse pOblico supeweniente e, observadas as

formalidades legais adiar, revogar e anular parcial ou totalmente, a presente licitagao

DO FUNDAMENTO LEGAL
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - Este contrato reger-se-6 pele disposto na Lei Federal na

l0.520, de 17 de julho de 2002, pda Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pda Lei

Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014, peso Decreto Municipal Ro 5.130 de 24 de novembro de 2015,

aplicando-se as disposig6es da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares

apliciveis a esp6cie

Estado de Sio Paulo

DO FORO

CLAUSULA TRIGESIMA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios decorrentes da

interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Fora da Comarca de Mirassol, SP, com

renOncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que deja.

E, por estarem assim, justus e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato,

digitado em 06 (sets) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentirias.

Mirassol/SP, 19 de fevereiro de 2019

CONTRATANTE /

Municipio de Mirassol/
Dr. Andre Ricardo Vieira

CONTRATAD

ila da/Silva Costa Mouraiza

58.29y7 ssp/sp
a61756a'

Teste ©Andrea E. de O

RG 33.958.418-x SSP/SP
Matricula 4047672

Assessor do Patrim6nio PQblico
i8r8csMarcos An
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