
 
 

AVISO DE EDITAL 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 R1 

PROCESSO Nº: SEI-360068/001803/2021 

 

 

1 - DA INTRODUÇÃO  

 

1.1 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Secretaria de Estado de Polícia Civil 

do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Rua da Relação, 42, Centro, Rio de Janeiro, 

torna público que, devidamente autorizada pela Ordenadora de Despesas, conferido pela 

Resolução SEPOL nº 339 de 08 de abril de 2022, publicada no DOERJ nº 067, de 

11/04/2022, ora denominada Autoridade Competente, na forma do disposto no processo 

administrativo n.º SEI-360068/001803/2021, por período indeterminado, será realizado o 

recolhimento dos documentos necessários ao CREDENCIAMENTO DE 

LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS DEVIDAMENTE INSCRITOS NA JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VISANDO FUTURA 

CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO 

DE LEILÕES PÚBLICOS, NA MODALIDADE PRESENCIAL E ELETRÔNICO, 

VISANDO À ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEPOL, 

CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS, conforme especificações, quantitativos e 

condições descritas no Termo de Referência (Anexo I), que se regerá pela Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1931, 

e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no 

presente edital.  

 

1.2 O edital se encontra disponível no portal eletrônico da SEPOL, na página 

www.policiacivil.rj.gov.br, opção: “Licitações” podendo, alternativamente, ser adquirido 

uma via impressa mediante permuta de uma resma de papel A4 reciclável na Rua do 

Lavradio, 162, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.  

 

1.2.1 Os interessados em requerer o credenciamento, deverão cumprir os requisitos de 

habilitação, previstos neste instrumento convocatório. 

 

1.3 Qualquer interessado poderá impugnar o presente edital por eventuais irregularidades, 

ficando para tanto, estabelecido o prazo até a data da primeira contratação realizada com 

este instrumento convocatório. 

 

1.4 As retificações do Instrumento Convocatório, por iniciativa oficial ou provocada por 

eventuais impugnações, estão facultadas a todos os participantes, devendo ser publicada 

no Diário Oficial do Estado e divulgada por meio eletrônico na internet, no site da SEPOL 

www.policiacivil.rj.gov.br, opção: “Licitações”, sendo comunicadas aos adquirentes do 
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edital, via telefone, ou e-mail, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.  

 

1.5 Os interessados poderão obter esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do 

objeto deste Instrumento Convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, 

por escrito, até a data da primeira contratação realizada com este instrumento 

convocatório através do seguinte endereço: Rua do Lavradio, 162, 2º andar, Centro, Rio 

de Janeiro, RJ, de 10 horas até 16 horas, ou e-mail dgcc.dlca@pcivil.rj.gov.br ou 

licitacao.sepol@outlook.com. 

 

1.6 Caberá à Divisão de Licitação e Contratos Administrativos/DLCA/DGCC, 

assessorada pela Divisão de Preparação das Contratações/DPC/DGCC, a análise dos 

pedidos de Credenciamento e demais obrigações da contratada, descritas no Termo de 

Referência. 

 

1.7 Caberá à Secretaria de Estado de Polícia Civil, por meio da Divisão de Licitação e 

Contratos Administrativos/DLCA/DGCC, assessorada pela Divisão de Preparação das 

Contratações/DPC/DGCC, avaliar a documentação e emitir pareceres técnicos finais do 

credenciamento, avaliar a documentação exigida no item 6 e responder as impugnações 

e pedidos de esclarecimento deduzidos pelos potenciais participantes antes do 

encerramento do prazo para apresentação dos documentos, com encaminhamento de 

cópia da resposta para todos os interessados por e-mail e disponibilizar também por meio 

eletrônico na internet, no site da SEPOL www.policiacivil.rj.gov.br, opção: “Licitações”.  

 

1.8 Caberá a Divisão de Licitação e Contratos Administrativos/DLCA/DGCC, 

assessorada pela Divisão de Preparação das Contratações/DPC/DGCC, controlar e 

fiscalizar a execução, mediante a supervisão e o acompanhamento das atividades 

inerentes ao objeto deste Edital. 

 

2 - DO OBJETO  

 

2.1 O objeto do presente edital é o chamamento público para o Credenciamento de 

Leiloeiros Públicos Oficiais devidamente inscritos na Junta Comercial do Estado do Rio 

de Janeiro visando futura contratação para a prestação de serviço de estruturação de 

leilões públicos, na modalidade presencial e eletrônico, visando à alienação de bens de 

propriedade da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - 

SEPOL, classificados como inservíveis, conforme especificações, quantitativos e 

condições descritas no Termo de Referência (Anexo I). 

  

2.1.1 Entende-se por bens móveis inservíveis, aqueles apresentados pela Administração 

ao leiloeiro credenciado, no estado atual, após a baixa de vida útil, ficando a SEPOL 

eximida de qualquer responsabilidade por vícios ou defeitos, ocultos ou não, nos referidos 

bens, eximindo-se também de qualquer responsabilidade por reembolso, indenizações, 

trocas, consertos ou compensações financeiras de qualquer espécie e em qualquer 

hipótese, já que não se enquadra nas condições de fornecedor ou comerciante. 

 

2.1.2 No caso dos veículos automotores, os acessórios como ar, direção, vidros elétricos 

e outros, poderão não estar completos ou em perfeito funcionamento, não sendo esta 

mailto:dgcc.dlca@pcivil.rj.gov.br
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Secretaria responsável pela falta de componentes ou pelo não funcionamento dos 

mesmos. 

 

2.1.3 Não é de responsabilidade da SEPOL a existência dos denominados itens de 

segurança, tais como: estepe, chave de roda, macaco, triângulo, cinto de segurança e 

outros. 

 

2.2 O Leiloeiro Oficial credenciado deverá possuir os requisitos especificados abaixo, 

apresentando, no momento de assinatura do contrato, documentação comprobatória 

e/ou declaração (Anexo II) de que possui a infraestrutura mínima indicada: 

  

2.2.1 Infraestrutura física adequada, própria ou decorrente de vínculo com terceiro, 

mediante termo de compromisso de locação, comodato, arrendamento ou congênere, com 

vigência durante o período de validade do credenciamento, para a realização dos leilões, 

inclusive, para promover a retirada de qualquer bem móvel, veículos, peças e acessórios 

automotivos a serem leiloados do local onde estiverem alocados, sem qualquer ônus para 

a SEPOL; 

  

2.2.2 Ter espaço destinado a guarda de bens e atendimento ao público com área 

descoberta mínima de 4.000m2 e área coberta mínima de 500m2, totalmente murada, 

contendo segurança 24 horas, Certificado de Aprovação junto ao CBMERJ, sistema de 

prevenção e combate a incêndios, inclusive com apoio de brigada de incêndio; 

  

2.2.3 Possuir sistema informatizado para controle de bens removidos, com fotos e 

especificações, para consulta online pela SEPOL; 

  

2.2.4 Dispor de equipamento de gravação e filmagem do leilão ou de termo de 

compromisso com terceiros que possuam tais equipamentos, que deverão atender, no 

mínimo, as seguintes especificações técnicas: 

  

2.2.4.1 gravação de vídeo único por leilão; 

  

2.2.4.2. largura mínima do vídeo de 500px (padrão celular); 

  

2.2.4.3. qualidade de filmagem em HD; 

  

2.2.4.4. sem limite de duração e sem edição; 

  

2.2.4.5. tipos de vídeos compatíveis: mp4, mov; 

  

2.2.4.6. qualidade do vídeo: compressão H.264, pixels quadrados, taxa de quadros fixa, 

varredura progressiva; 

  

2.2.4.7. qualidade do áudio: compressão de áudio AAC estéreo a 128Kbps ou mais; 

  

2.2.4.8. Sem legendas; 

  

2.2.4.9. vídeo posicionado abrangendo toda a plateia, se necessário utilizar mais de uma 

câmera. 
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2.2.5. Possuir infraestrutura de TI e sistemas especializados para a realização de leilões 

eletrônicos e presenciais, acessíveis pela internet, responsabilizando-se pela segurança 

dos dados, assegurando a privacidade, a confiabilidade e a disponibilidade do sistema; 

  

2.2.6. Apresentar estratégia para ampla divulgação da alienação de bens, que contemple 

ao menos a publicação em jornais de grande circulação, rede mundial de computadores e 

material de divulgação impresso, sem prejuízo dos demais meios;  

  

2.2.7. Não possuir relação societária com outro Leiloeiro credenciado ou em processo de 

credenciamento, inclusive sociedade de fato, nos termos do artigo 36 do Decreto no 

21.981/32 e da IN DREI no 17/2013 e posteriores alterações; 

  

2.2.8. Não ser servidor ocupante de cargo na SEPOL. 

   

2.3. Do descredenciamento 

  

2.3.1. O credenciado ou a Administração podem denunciar o credenciamento, caso seja 

constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas 

neste Edital ou na legislação pertinente. 

  

2.3.2.  Haverá o descredenciamento do Leiloeiro constante na listagem de credenciados 

desta Secretaria de Estado de Polícia Civil, nos seguintes casos: 

  

2.3.2.1. recusa injustificada de assinar o contrato para realização dos serviços, sem 

prejuízo das demais sanções previstas em lei; 

  

2.3.2.2. omissão de informações ou de informações inverídicas para obtenção do 

credenciamento; 

  

2.3.2.3. decretação de falência; 

  

2.3.2.4. divulgação de assuntos de interesses exclusivos da SEPOL, obtidas por força do 

credenciamento; 

  

2.3.2.5. deixar de cumprir deliberadamente, no todo ou em parte, as obrigações assumidas 

por força de assinatura de contrato para prestação dos serviços; 

  

2.3.3. O credenciado que desejar seu descredenciamento deverá solicitá-lo mediante 

aviso, por escrito, encaminhado à SEPOL. 

  

2.3.3.1. O descredenciamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data 

do recebimento do aviso de solicitação, mantendo-se, durante este prazo, a condição de 

CREDENCIADO e as obrigações dela decorrente, nos termos deste Edital. 

 

3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

3.1 Não haverá uso de recursos orçamentários por parte da Secretaria de Estado de Polícia 

Civil. 
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3.2 A SEPOL não fará nenhum tipo de pagamento ao Leiloeiro Oficial, sendo sua fonte 

de custeio, os próprios valores gerados com a arrecadação dos itens/lotes em cada leilão. 

 

3.3. A remuneração cabível ao Leiloeiro, pelo leilão que realizar, será constituída 

exclusivamente de comissão de 5% (cinco por cento), a ser calculada sobre o valor de 

venda de cada veículo, peça, acessório automotivo ou lote de veículos ou quaisquer bens 

negociados em leilão, cobrada, sem a interveniência da SEPOL, pelo próprio Leiloeiro 

diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, conforme prescreve o § único do art. 

24 do Decreto nº 21.981/32. 

 

3.4. O Leiloeiro renuncia à comissão que seria de responsabilidade do Comitente, prevista 

no caput do artigo 24 do referido diploma legal. Portanto, não há pagamento a ser 

realizado pela Contratante. 

 

3.5. Em hipótese alguma o Leiloeiro poderá realizar retenção parcial ou total do valor de 

venda dos bens, que será repassado integralmente a SEPOL. 

 

3.6. O Leiloeiro será responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à 

Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais 

despesas necessárias à execução dos serviços contratados. 

 

3.7. Não será cobrada da SEPOL a comissão sobre a venda, as despesas editalícias 

(publicidade em Diário Oficial, jornais, “site”, catálogo, etc.) e quaisquer decorrentes do 

processo de leilão 

 

4 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

4.1 O presente credenciamento fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, no art. 

53, da Lei 8.666/93, no Decreto Federal nº 21.981/32 e ainda no Decreto Federal nº 

22.427/33. 

 

5 - DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

5.1 Não será permitida a participação no Credenciamento Público das pessoas físicas e 

jurídicas arroladas no artigo 9°, III, da Lei n.º 8.666/93.  

 

5.2 Não serão admitidas na licitação os participantes punidos, no âmbito da 

Administração Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem 

como nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

 

6 - DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

Para fins de comprovação da habilitação deverão ser apresentados os documentos 

elencados a seguir: 

  

6.1. Habilitação Jurídica 
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6.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos:  

 

a) Cédula de Identidade e CPF; 

 

6.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

6.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos:  

 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:  

 

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito 

negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais 

previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;  

 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 

Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o 

caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 

inscrição estadual; 

 

c.2.1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de 

regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou 

Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado 

ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, 

está isento de inscrição estadual; 

 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 

Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, 

ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, 

está isento de inscrição municipal; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 
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6.3 Da Qualificação Econômico-Financeira 

 

6.3.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, todos os licitantes 

deverão apresentar certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial 

expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 

declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir 

certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

 

6.3.1.1 Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo 

de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso 

seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que 

o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente. 

 

6.4 Da Qualificação Técnica  

 

6.4.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos:  

 

a) Certidão de regularidade do leiloeiro público perante a Junta Comercial do Estado do 

Rio de Janeiro; 

 

b) inscrição municipal ativa para exercício da profissão e alvará de localização; 

 

c) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que o proponente 

presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza semelhante ao objeto deste 

credenciamento. A comprovação será feita através da apresentação de no mínimo 1(um) 

atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão 

tomador do serviço, compatível com o objeto do credenciamento. 

 

d) Certidão da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA comprovando 

não ter sofrido, nos últimos 12 meses, punição decorrente de procedimento administrativo 

disciplinar por falta ética ou de representação por decisão contra a qual não caiba recurso 

(Certidão Específica). 

 

7 - DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

7.1 Os interessados deverão apresentar toda documentação exigida para o 

credenciamento, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no DOERJ, na 

Divisão de Licitação e Contratos Administrativos/DLCA/DGCC, com sede na Rua do 

Lavradio, 162, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, de segunda à sexta-feira das 10h 

às 17h, numerando todas as folhas e discriminando, na parte externa do envelope lacrado, 

o número de folhas do seu conteúdo, bem como a identificação de Credenciamento de 

Leiloeiro. 
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7.2 Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados no original 

ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do art. 32, e seus parágrafos, da Lei 

Federal nº 8.666/93, e rubricados pelo representante legal do interessado.  

 

7.3 A Secretaria de Estado de Polícia Civil, por meio da Divisão de Licitação e Contratos 

Administrativos/DLCA/DGCC, assessorada pela Divisão de Preparação das 

Contratações/DPC/DGCC, poderá solicitar a exibição do original dos documentos.  

 

8 - DO PROCESSAMENTO, APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO e 

CREDENCIAMENTO 

 

8.1 A Secretaria de Estado de Polícia Civil, por meio da Divisão de Licitação e Contratos 

Administrativos/DLCA/DGCC, assessorada pela Divisão de Preparação das 

Contratações/DPC/DGCC, terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para analisar a 

documentação de habilitação do credenciamento, podendo ser prorrogado, a critério da 

Administração, desde que devidamente justificado. 

 

8.2 Serão desclassificados os interessados que não atenderem, no todo ou em parte, as 

especificações do presente Edital e no Termo de Referência.  

 

8.3 Na hipótese de desclassificação de todos os interessados, a Secretaria de Estado de 

Polícia Civil, por meio da Divisão de Licitação e Contratos 

Administrativos/DLCA/DGCC, assessorada pela Divisão de Preparação das 

Contratações/DPC/DGCC, poderá fixar o prazo para apresentação de nova 

documentação, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.  

 

8.4 É facultada à Secretaria de Estado de Polícia Civil, em qualquer fase do procedimento 

de credenciamento, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo.  

 

8.5 À critério da Secretaria de Estado de Polícia Civil, por meio da Divisão de Licitação 

e Contratos Administrativos/DLCA/DGCC, assessorada pela Divisão de Preparação das 

Contratações/DPC/DGCC, poderão ser relevados erros ou omissões formais, das quais 

não resulte prejuízo.  

 

8.6 Após análise dos documentos recebidos, será divulgado, pelos meios oficiais, lista 

com o resultado parcial dos habilitados e inabilitados. 

 

8.7 Divulgado o resultado da análise, na forma do item 10, os interessados terão o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para apresentar recurso, caso tenham interesse. 

 

8.8 Decididos os eventuais recursos, a Divisão de Licitação e Contratos 

Administrativos/DLCA/DGCC divulgará a lista dos credenciados, a partir de quando 

correrá o prazo estipulado no subitem 3.1.1.1 do Termo de Referência. 

 

8.9 Divulgada a lista de credenciados iniciais, qualquer interessado poderá solicitar seu 

credenciamento, a qualquer tempo, inclusive os inabilitados na fase inicial, respeitadas as 

condições e procedimentos estabelecidos no Termo de Referência. 
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8.10 Os selecionados comporão o rol dos Leiloeiros credenciados que poderão ser 

contratados, durante a vigência do credenciamento, desde que os mesmos mantenham sua 

condição de habilitação. 

 

9 – DAS CONDIÇÕES E DO SORTEIO LEILOEIRO 

 

9.1 Concluídas as etapas anteriores, para efeito da escolha do primeiro Leiloeiro Oficial 

do rol de Leiloeiros Credenciados, será agendada sessão pública, em data e horário 

previamente fixados, visando à realização do sorteio, quando será estabelecido o primeiro 

Leiloeiro para o primeiro processo de Leilão. 

 

9.1.1. Os sorteios serão realizados após a definição dos bens, objeto de cada Leilão. 

 

9.1.2. Haverá, para cada processo de Leilão, um sorteio para a contratação de um 

Leiloeiro Oficial. 

 

9.2. Os sorteios serão realizados pela Divisão de Licitação e Contratos 

Administrativos/DLCA/DGCC considerando apenas os Leiloeiros efetivamente 

credenciados. 

 

9.2.1. O sorteio será realizado, independentemente da presença dos credenciados, na data 

e local previamente informados, e seu resultado será comunicado de imediato aos 

presentes. 

 

9.2.2. O leiloeiro ausente à reunião do sorteio ou nela não representado não terá 

prejudicada sua participação no processo. 

 

9.2.3. O resultado do sorteio será publicado em DOERJ, através do site 

www.policiacivil.rj.gov.br, opção: “Licitações” e seu teor também será informado, por 

e-mail aos leiloeiros, caso os mesmos não estejam presentes. 

 

9.3. Os Leiloeiros Oficiais, habilitados no rol de credenciados, serão contratados sob os 

seguintes critérios: 

 

9.3.1. Os Leilões, independentemente da quantidade de lotes, serão iniciados pelo 

primeiro Leiloeiro sorteado no rol dos credenciados. 

 

9.3.2. O Leiloeiro sorteado em primeiro lugar, respeitados os critérios previstos no 

presente instrumento, será convocado para a assinatura do contrato de prestação de 

serviços, a fim de que seja possível realizar o Leilão dos lotes a serem disponibilizados 

pela Administração. 

 

9.3.3. A convocação do próximo Leiloeiro será através de sorteio, para cada processo de 

Leilão de bens a serem alienados, podendo ocorrer concomitante com o prazo de vigência 

do contrato de seu antecedente. 

 

9.3.4. A distribuição dos Leilões ocorrerá de acordo com as necessidades e demandas da 

Administração.  
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9.3.5. Caso o Leiloeiro selecionado no sorteio não queira realizar o Leilão, este deverá 

justificar, por meio de ofício, no prazo de 2 (dois) dias úteis, os motivos para a não 

realização dos serviços, sendo realizado novo sorteio para a escolha do próximo Leiloeiro 

no rol de credenciados. 

 

9.3.6. O Leiloeiro que não realizar o Leilão na sua ordem de convocação entrará no 

próximo sorteio a ser realizado para a contratação de Leiloeiro Oficial. 

 

9.3.7. O Leiloeiro contratado não poderá participar dos sorteios para a realização dos 

Leilões seguintes, até que todos os credenciados sejam contratados. 

 

9.3.8. Quando todos os Leiloeiros credenciados forem contratados, a distribuição dos 

Leilões será reiniciada, conforme o rol de credenciados estabelecido. 

 

9.3.9. O Leiloeiro que recusar o serviço, independente do motivo, por 3 (três) vezes 

durante a validade do credenciamento, será descredenciado. 

 

9.3.10. Em caso de rescisão contratual, será realizado um novo sorteio e convocado outro 

Leiloeiro do rol de credenciados. 

 

9.4. Não haverá qualquer obrigação para SEPOL caso, ao encerramento da vigência do 

credenciamento, algum Leiloeiro credenciado não venha a ser convocado para prestar os 

serviços, em conformidade com os sorteios realizados e critérios estabelecidos 

 

10 - DOS RECURSOS 

 

10.1 Os recursos das decisões da Divisão de Licitação e Contratos 

Administrativos/DLCA/DGCC, assessorada pela Divisão de Preparação das 

Contratações/DPC/DGCC, serão apresentados por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data de divulgação do Resultado do Processo. Reconsiderando ou não 

sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso à autoridade 

superior, que a ratificará ou não, de forma fundamentada.  

 

10.1.1 As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para 

o e-mail licitacao.sepol@outlook.com e/ou dgcc.dlca@pcivil.rj.gov.br, com posterior 

envio do original para Rua do Lavradio, 162, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, de 

segunda à sexta-feira das 10h às 17h. 

 

10.2 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do credenciado 

não terão efeito suspensivo.  

 

11 - DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

 

11.1 Após o sorteio, o Leiloeiro será convocado, por escrito, com uma antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do Contrato de Credenciamento.  

 

11.2 A assinatura do Contrato de Credenciamento pelo Leiloeiro implicará na assunção 

de todas as obrigações previstas no Termo de Referência. 
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11.3 O Leiloeiro que não assinar o Contrato de Credenciamento no prazo e condições 

estabelecidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 13, será 

descredenciado, facultando a Administração a convocar outro Leiloeiro, observada a 

ordem de classificação. 

 

11.4 O leiloeiro obriga-se, sob pena de descredenciamento, a manter as condições de 

habilitação por todo período de validade do credenciamento. 

 

12 - DO PRAZO DO CREDENCIAMENTO 

 

12.1. O credenciamento terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado por iguais e sucessivos períodos, permitindo a qualquer tempo a inscrição de 

novos interessados, desde que atendam aos requisitos do chamamento público e que haja 

interesse público e mantenha-se vantajoso para o Credenciante. 

 

12.2. O processo de renovação da frota da SEPOL possui um fluxo contínuo e progressivo 

de alienação e renovação, viabilizando a Administração o planejamento de leilões que 

forem necessários durante a vigência do Credenciamento; 

 

12.3.  Far-se-ão quantos Termos de Contratos forem necessários com os credenciados 

habilitados durante a vigência do Credenciamento, observando a ordem de sorteio, à 

medida que surgirem as demandas de alienação de bens desta SEPOL. 

 

12.4. Os contratos que advirão do Credenciamento terão como prazo de execução 45 

(quarenta e cinco) dias e prazo de vigência de 180 (dias), podendo ser prorrogados na 

forma do artigo 57, "caput" c.c. parágrafo 1º do artigo 8.666/93. 

 

12.5. Dos contratos futuros. Os contratos que por ventura forem firmados com o(s) 

Leiloeiro(s) advindo(s) deste credenciamento seguirão, no que couber, o determinado nos 

artigos 54 e seguintes da Lei 8.666/93, sendo prestados por escopo, exaurindo-se com a 

entrega do objeto (leilão) no prazo determinado no item 12.4. 

 

13 - DAS PENALIDADES 

 

13.1 Os Credenciados estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, 

assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, em caso de irregularidade, 

descumprimento total ou parcial de suas obrigações ou execução insatisfatória dos 

serviços, sem prejuízo da obrigação de indenizar os danos eventualmente causados aos 

bens e/ou documentos sob sua guarda, observadas as disposições da cláusula décima 

primeira do Contrato de Credenciamento (Anexo 05).  

 

14 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO LEILOEIRO  

 

14.1. Deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do leilão, o 

Relatório de prestação de contas final com todos os recibos, atas e documentos pertinentes 

aos procedimentos do leilão, devendo o valor líquido auferido com o leilão ser depositado 

na conta do Banco indicado pela SEPOL/DGAF/DOEF ou Autoridade Superior 

competente. 
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14.2. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, o Leiloeiro entregará na SEPOL/DGAF/STR 

(Serviço de Transportes), situada à Rua Santa Filomena nº 01, Praça da Bandeira, Rio de 

Janeiro - RJ, CEP: 20.270-110, os seguintes documentos: 

 

14.2.1. Relatório contendo a data da realização do leilão, número e descrição do(s) lote(s) 

arrematado(s), valor do lance inicial e de arrematação de cada lote, valor total alcançado 

no leilão e a identificação dos arrematantes, bem como o número e descrição do (s) lote 

(s) não arrematado(s); 

 

14.2.2. No caso do (s) arrematante (s) ser (em) pessoa (s) física (s), deverá anexar cópia 

do documento de identidade, do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

- CPF e do comprovante de residência atualizado em nome desta; 

 

14.2.3. Em se tratando de pessoa jurídica, deverá apresentar cópia dos atos constitutivos 

da sociedade (termo de compromisso social ou estatuto), do cartão do Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas - CNPJ, do documento de identidade e comprovante de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF dos sócios, se o arrematante for pessoa jurídica, bem 

como Certidão Negativa de Débitos relativos à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

14.2.4. Mídia (s) digital (is) (DVD) com áudio e vídeo gravados no local de realização do 

leilão, contendo, na íntegra, a abertura do leilão, todos os lances e arremates e o 

encerramento dos trabalhos, com qualidade de gravação que permita a perfeita 

visualização/audição de todo o processo; 

 

14.2.5. Termo de retirada dos bens alienados e responsabilidade devidamente assinado 

pelo arrematante. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

15.1 Será lavrada ata circunstanciada com todas as etapas e fatos relevantes do 

credenciamento e sorteio. 

 

15.2 O presente procedimento de credenciamento poderá ser revogado por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado 

no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo 

com o art. 229 da Lei Estadual nº 287/79, c/c o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, 

assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de 

revogação ou anulação.  

 

15.3 Ficará automaticamente rescindido o credenciamento do leiloeiro que deixar de 

atender quaisquer das exigências do presente edital ou do Termo de Referência durante o 

período de validade do Contrato de Credenciamento.  

 

15.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento.  

 

15.5 A homologação do resultado do processo de credenciamento não implicará direito à 

contratação.  
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15.6 Ficam os credenciados sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais 

cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à 

realidade dos fatos.  

 

15.7 Acompanham este Instrumento Convocatório os seguintes anexos:  

 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo I do TR: Modelo de Credenciamento; 

Anexo II do TR: Declaração de Infraestrutura; 

Anexo III do TR: Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 

7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

Anexo II - Minuta do Contrato de Credenciamento 

 

15.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Licitação e Contratos 

Administrativos/DLCA/DGCC, assessorada pela Divisão de Preparação das 

Contratações/DPC/DGCC, observados os princípios que informam a atuação da 

Administração Pública.  

 

15.9 O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a este processo de credenciamento e a prestação dos 

serviços deles decorrentes.  

 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2022. 

 

 

 

MARCIA CRISTINA XAVIER LOPES   

Ordenador de Despesas  

ID 564.879-3 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. PROPÓSITO 

  

O presente Termo de Referência tem por objeto 

o CREDENCIAMENTO visando futura contratação de prestação de 

serviços de Leiloeiros Públicos Oficiais devidamente inscritos na JUCERJA, para 

administrar e operacionalizar alienações de bens móveis de propriedade desta SEPOL, 

declarados por comissão de vistoria e baixa de vida útil como inservíveis ao serviço 

público estadual, preferencialmente na forma eletrônica e quando couber também na 

forma presencial, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e Contratos da 

Administração Pública e dá outras providências), Decreto Estadual nº 46.642/2019 

(Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro) 

e Decreto n° 21.981/32. 

   

1.1. Justificativa da contratação 

  

Com a atual política de modernização e restruturação da SEPOL, com 

aquisição de diversos bens de uso comum, é premente a necessidade de liberação de 

espaço físico nas Unidades, uma vez que não temos como abrigar todos os bens em 

processo de desfazimento, acarretando sua deterioração e desvalorização venal. 

  

No ano de 2018 a SEPOL teve a frota de viaturas operacionais (sedans) e 

descaracterizadas de pequeno porte totalmente renovadas. Neste corrente ano, a SEPOL 

estará adquirindo novos veículos tipo picapes operacionais e descaracterizadas. Diante 

disso, urge a necessidade de liberação de espaço físico nas garagens desta Secretaria para 

abrigar todos os bens em processo de desfazimento, motivado pela data de fabricação 

avançada, uso asseverado na função de viatura policial ou por perda total. 

  

Outro fator relevante para alienação desses bens, é a preocupação 

constante de evitar a degradação do meio ambiente e a proliferação de doenças graves 

através de vetores (mosquitos e roedores) que se instalam nos interiores desses bens 

inservíveis.  

  

Portanto, o acúmulo de veículos e sucatas, além dos desgastes naturais 

pelos anos de uso, quando parados, desgastam-se ainda mais com a ação do tempo (chuva 

e sol) e podem acarretar danos ao meio ambiente por possíveis vazamentos de fluídos 

automotivos para o solo. 
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Ademais, também existe a possibilidade desses veículos e outros bens em 

processo de desfazimento servirem de berçários para roedores e insetos, incluindo-se aí o 

Aedes Aegypti, mosquito transmissor dos vírus da dengue, da Chikungunya, Febre 

Amarela e da Zika. 

  

Embora o Estudo Preliminar tenha focado na alienação de veículos 

oficiais, pois atualmente é a necessidade premente de desfazimento de bens inservíveis 

desta Secretaria de Estado de Policia Civil, não se pode descartar a possibilidade e a 

viabilidade de novas alienações de outros bens móveis ao longo da duração do 

Credenciamento, sendo, em cada caso concreto, formalizado quantos Termos de Contrato 

forem necessários, em conformidade com as condições definidas no Estudo Técnico 

Preliminar, no Termo de Referência, seus anexos e nos Editais de convocações. 

  

  

1.2. Instrumentos de planejamento 

  

A solução está prevista no Plano Anual de Contratações 2021 da Secretaria 

de Polícia Civil em execução, conforme artigo 12 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 24366953 

  

Em âmbito estadual, o plano é mencionado no art. 9º do Decreto nº 46.642, 

de 17 de abril de 2019, que regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro. A regulamentação do PCA ocorreu por meio da Resolução 

SEPLAG nº 60, de 25 de junho de 2021. 

  

SEPOL 124652 Serviço de Leiloeiro Público Serviço dez/21 1 33903002 

  

 1.3. Objetivo do credenciamento 

  

1.3.1. Pretende-se com base no disposto no artigo 22, §5º da Lei nº 

8.666/93 e na observância dos princípios da isonomia, da igualdade e da impessoalidade, 

o Credenciamento de Leiloeiro(s) Oficial(ais) para, mediante a realização de leilões 

públicos, alienar os bens móveis classificados como inservíveis de propriedade da 

Secretaria de Estado de Polícia Civil, de forma a reduzir o custo de manutenção e 

liberação de espaço físico. 

  

1.3.2. Classificam-se os bens inservíveis, passíveis de alienação pela 

Administração Pública, conforme artigo 60 do Decreto 46.233/2018, em: 

  

Art. 60 - Considera-se inservível o bem móvel que não possa mais ser utilizado para o 

fim a que se destina e são classificados em: 

  

I - desuso/ocioso - aqueles que, embora em perfeitas condições de uso, não estiverem 

sendo aproveitados; 

  

II - irrecuperáveis - aqueles que não mais puderem ser utilizados pelo órgão/entidade da 

administração pública para o fim a que se destinam devido à perda de suas características 

ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação, entendida esta quando o 

custo de recuperação for superior a 50% (cinquenta por cento) de seu valor de mercado; 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=27218428&id_procedimento_atual=25924542&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012209&infra_hash=805575c2533b32cb7318e0f6cddb63a6f00165f06ddaa091ff6cfd2958c6a203
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III - antieconômicos - aqueles cuja manutenção for demasiadamente onerosa ou esteja 

com seu rendimento precário em função de uso prolongado ou desgaste prematuro; 

  

IV - obsoletos - aqueles que, embora em condições de uso, não satisfaçam mais às 

exigências técnicas do órgão/entidade a que pertencem; 

  

V - recuperáveis - aqueles cujo orçamento de recuperação seja equivalente a, no máximo, 

50% (cinquenta por cento) de seu valor de mercado. 

  

1.3.3. Os resultados almejados com o credenciamento de Leiloeiros 

Públicos visam a alienação de bens inservíveis desta SEPOL, consubstanciando a 

liberação de espaço físico nas Unidades desta Secretaria; a arrecadação de verbas que 

poderão, mediante a legislação vigente, serem convertidas para aquisição de novos bens; 

a proteção do meio ambiente; a prevenção de doenças transmitidas por mosquitos e 

roedores que se instalam nesses bens inservíveis; além de demonstrar o zelo pela coisa 

pública, organização, planejamento e preocupação constante do gestor público com 

boas práticas de governança e compliance. 

  

1.3.4. O Leiloeiro Credenciado deverá prestar os serviços, sem quaisquer 

ônus para a Secretaria de Estado de Polícia Civil, nos termos das obrigações descritas no 

item 3.6.2 (obrigações da Contratada) do presente Termo de Referência. 

   

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

  

2.1. Definição do objeto (edital de credenciamento): O presente 

processo tem por objeto o chamamento público para o Credenciamento de Leiloeiros 

Públicos Oficiais devidamente inscritos na Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro visando futura contratação para a prestação de serviço de estruturação de leilões 

públicos, na modalidade presencial e eletrônico, visando à alienação de bens de 

propriedade da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - 

SEPOL, classificados como inservíveis, conforme especificações, quantitativos e 

condições descritas no Termo de Referência/Proposta-Detalhe, que se regerá pela Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro 

de 1931, e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do 

disposto no presente edital. 

  

2.1.1. Entende-se por bens móveis inservíveis, aqueles apresentados pela 

Administração ao leiloeiro credenciado, no estado atual, após a baixa de vida útil, ficando 

a SEPOL eximida de qualquer responsabilidade por vícios ou defeitos, ocultos ou não, 

nos referidos bens, eximindo-se também de qualquer responsabilidade por reembolso, 

indenizações, trocas, consertos ou compensações financeiras de qualquer espécie e em 

qualquer hipótese, já que não se enquadra nas condições de fornecedor ou comerciante. 

  

2.1.2.  No caso dos veículos automotores, os acessórios como ar, direção, 

vidros elétricos e outros, poderão não estar completos ou em perfeito funcionamento, não 

sendo esta Secretaria responsável pela falta de componentes ou pelo não funcionamento 

dos mesmos. 
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2.1.3. Não é de responsabilidade da SEPOL a existência dos denominados 

itens de segurança, tais como: estepe, chave de roda, macaco, triângulo, cinto de 

segurança e outros. 

  

  

2.2. Identificação dos itens, quantidades e unidades 

  

ITEM 
CÓDIGO/ID 

SIGA 
ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 
0289.005.0001 

(ID - 124652) 

SERVIÇO DE LELOEIRO OFICIAL: 

CONTRATAÇÃO DE LELOEIRO PÚBLICO 

OFICIAL. 

Serviço 01 

  

2.3. O Leiloeiro Oficial credenciado deverá possuir os requisitos 

especificados abaixo, apresentando, no momento de assinatura do contrato, 

documentação comprobatória e/ou declaração (Anexo II) de que possui a infraestrutura 

mínima indicada: 

  

2.3.1. Infraestrutura física adequada, própria ou decorrente de vínculo com 

terceiro, mediante termo de compromisso de locação, comodato, arrendamento ou 

congênere, com vigência durante o período de validade do credenciamento, para a 

realização dos leilões, inclusive, para promover a retirada de qualquer bem móvel, 

veículos, peças e acessórios automotivos a serem leiloados do local onde estiverem 

alocados, sem qualquer ônus para a SEPOL; 

  

2.3.2. Ter espaço destinado a guarda de bens e atendimento ao público com 

área descoberta mínima de 4.000m2 e área coberta mínima de 500m2, totalmente murada, 

contendo segurança 24 horas, Certificado de Aprovação junto ao CBMERJ, sistema de 

prevenção e combate a incêndios, inclusive com apoio de brigada de incêndio; 

  

2.3.3. Possuir sistema informatizado para controle de bens removidos, com 

fotos e especificações, para consulta online pela SEPOL; 

  

2.3.4. Dispor de equipamento de gravação e filmagem do leilão ou de 

termo de compromisso com terceiros que possuam tais equipamentos, que deverão 

atender, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: 

  

2.3.4.1. gravação de vídeo único por leilão; 

  

2.3.4.2. largura mínima do vídeo de 500px (padrão celular); 

  

2.3.4.3. qualidade de filmagem em HD; 

  

2.3.4.4. sem limite de duração e sem edição; 

  

2.3.4.5. tipos de vídeos compatíveis: mp4, mov; 

  

2.3.4.6. qualidade do vídeo: compressão H.264, pixels quadrados, taxa de 

quadros fixa, varredura progressiva; 
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2.3.4.7. qualidade do áudio: compressão de áudio AAC estéreo a 128Kbps 

ou mais; 

  

2.3.4.8. Sem legendas; 

  

2.3.4.9. vídeo posicionado abrangendo toda a plateia, se necessário utilizar 

mais de uma câmera. 

  

2.3.5. Possuir infraestrutura de TI e sistemas especializados para a 

realização de leilões eletrônicos e presenciais, acessíveis pela internet, responsabilizando-

se pela segurança dos dados, assegurando a privacidade, a confiabilidade e a 

disponibilidade do sistema; 

  

2.3.6. Apresentar estratégia para ampla divulgação da alienação de bens, 

que contemple ao menos a publicação em jornais de grande circulação, rede mundial de 

computadores e material de divulgação impresso, sem prejuízo dos demais meios;  

  

2.3.7. Não possuir relação societária com outro Leiloeiro credenciado ou 

em processo de credenciamento, inclusive sociedade de fato, nos termos do artigo 36 do 

Decreto no 21.981/32 e da IN DREI no 17/2013 e posteriores alterações; 

  

2.3.8. Não ser servidor ocupante de cargo na SEPOL. 

   

2.4. Do descredenciamento 

  

2.4.1. O credenciado ou a Administração podem denunciar o 

credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e 

cumprimento das normas fixadas neste Edital ou na legislação pertinente. 

  

2.4.2.  Haverá o descredenciamento do Leiloeiro constante na listagem 

de credenciados desta Secretaria de Estado de Polícia Civil, nos seguintes casos: 

  

2.4.2.1. recusa injustificada de assinar o contrato para realização dos 

serviços, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei; 

  

2.4.2.2. omissão de informações ou de informações inverídicas para 

obtenção do credenciamento; 

  

2.4.2.3. decretação de falência; 

  

2.4.2.4. divulgação de assuntos de interesses exclusivos da SEPOL, 

obtidas por força do credenciamento; 

  

2.4.2.5. deixar de cumprir deliberadamente, no todo ou em parte, as 

obrigações assumidas por força de assinatura de contrato para prestação dos serviços; 

  

2.4.3. O credenciado que desejar seu descredenciamento deverá solicitá-lo 

mediante aviso, por escrito, encaminhado à SEPOL. 
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2.4.3.1. O descredenciamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento do aviso de solicitação, mantendo-se, durante este prazo, 

a condição de CREDENCIADO e as obrigações dela decorrente, nos termos deste Edital. 

   

2.5. Da fundamentação legal 

  

O presente credenciamento fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei 

8.666/93, no art. 53, da Lei 8.666/93, no Decreto Federal nº 21.981/32 e ainda no Decreto 

Federal nº 22.427/33. 

   

2.6. Das vedações de participação  

  

Não será permitida a participação no Credenciamento Público das pessoas 

físicas e jurídicas arroladas no artigo 9°, III, da Lei n.º 8.666/93. 

   

2.7. Da escolha dos Leiloeiros credenciados para as contratações 

futuras 

  

2.7.1. A cada lote de bens que for definido, em data e horário previamente 

fixados, a SEPOL realizará sorteio para definir o Leiloeiro responsável pelo 

respectivo lote. 

  

2.7.2. Somente participarão dos sorteios os Leiloeiros que tenham sido 

habilitados nos prazos previamente estabelecidos e atendam as disposições legais em 

vigor. 

  

2.7.3. Antes de iniciar o sorteio será disponibilizada a relação dos bens 

contemplados no lote do respectivo leilão.  

  

2.7.4. Os Leiloeiros Oficiais sorteados serão excluídos dos sorteios 

subsequentes, até que todos sejam contemplados ao menos em uma oportunidade. No 

momento em que a lista de credenciados for concluída, será reiniciado o procedimento de 

rodízio com todos os credenciados. 

  

2.7.5. O Leiloeiro que rejeitar a designação, ou estiver suspenso/impedido 

de realizar leilões, perderá a vez, situação em que será realizado um novo sorteio. 

  

2.7.6.  Havendo descredenciamento, será realizado sorteio para definição 

do novo Leiloeiro. 

  

2.7.7. Não haverá qualquer obrigação para SEPOL caso, ao encerramento 

da vigência do credenciamento, algum Leiloeiro credenciado não venha a ser convocado 

para prestar os serviços, em conformidade com os sorteios realizados e critérios 

estabelecidos. 

  

2.7.8. A convocação para assinatura do contrato de prestação dos serviços 

obedecerá ao sorteio realizado para classificação do Leiloeiro credenciado. 

   

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
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3.1. Prazos e locais de execução 

  

3.1.1. Do credenciamento 

  

3.1.1.1. O credenciamento terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, permitindo a qualquer tempo 

a inscrição de novos interessados, desde que atendam aos requisitos do chamamento 

público e que haja interesse público e mantenha-se vantajoso para o Credenciante. 

  

3.1.1.2. O processo de renovação da frota da SEPOL possui um fluxo 

contínuo e progressivo de alienação e renovação, viabilizando a Administração o 

planejamento de leilões que forem necessários durante a vigência do Credenciamento; 

  

3.1.1.3.  Far-se-ão quantos Termos de Contratos forem necessários com os 

credenciados habilitados durante a vigência do Credenciamento, observando a ordem de 

sorteio, à medida que surgirem as demandas de alienação de bens desta SEPOL. 

  

3.1.1.4. Os contratos que advirão do Credenciamento terão como prazo de 

execução 45 (quarenta e cinco) dias e prazo de vigência de 180 (dias), podendo ser 

prorrogados na forma do artigo 57, "caput" c.c. parágrafo 1º do artigo 8.666/93. 

   

3.1.2. Dos contratos futuros 

  

3.1.2.1. Os contratos que porventura forem firmados com o(s) 

Leiloeiro(s) advindo(s) deste credenciamento seguirão, no que couber, o 

determinado nos artigos 54 e seguintes da Lei 8.666/93, sendo prestados por escopo, 

exaurindo-se com a entrega do objeto (leilão) no prazo determinado no item 3.1.1.4. 

  

3.1.2.2. O local da prestação do serviço será de acordo com os Leiloeiro 

(s) Oficial (ais) Credenciados. 

  

3.1.2.3. Os Leilões serão realizados, presencialmente, no Rio de Janeiro/RJ 

e em local com infraestrutura suficiente para a condução dos trabalhos, sem prejuízo da 

participação, simultaneamente, via WEB, dos interessados. 

  

3.1.2.4. O Leiloeiro deverá seguir todas as normas de higiene e segurança, 

conforme legislação estadual e municipal, no que se diz respeito ao enfrentamento do 

SARS-COV-2. 

   

3.2. Reajuste de preços 

  

Não cabe reajustamento de preços, pois as taxas pagas pelos arrematantes 

são fixas em 5%, previstas no Decreto Lei 21.981 de 19 de outubro de 1932. 

   

3.3. Garantia financeira 

  

Não haverá exigência de garantia contratual da execução uma vez que o 

objeto deste processo licitatório, segundo entendimento do TCU, é uma espécie de 
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inexigibilidade de licitação, sendo um ato administrativo de chamamento público de 

prestadores de serviços que satisfaçam determinados requisitos, constituindo etapa prévia 

à contratação. 

  

Quanto aos contratos que serão assinados por conta deste objeto, será a 

prestação propriamente dita de um serviço, cujo pagamento de responsabilidade da 

Administração (na condição de Comitente), neste instrumento, prevê renúncia pelo 

Leiloeiro, conforme disposto no subitem 5.5.2 deste Termo de Referência, além de outras 

despesas decorrentes com a publicização e logística de retirada ou devolução dos bens. 

  

Ademais disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 

RECURSO ESPECIAL Nº 764.636 - RS (2005/0110583-6) de que a atividade de 

Leiloeiro pressupõe o risco existente no negócio, uma vez que não será em todos os casos 

que alguém estará disposto a arrematar o bem oferecido. 

  

Desta forma, cumprido fielmente pelas partes o avençado no Termo de Contrato, e caso 

o bem não seja arrematado, desde que não haja estipulação em contrário, a comissão do 

Leiloeiro só será devida quando houver arrematante, que deverá arcar com o pagamento 

ao Leiloeiro. 

  
EMENTA 

 

RECURSO ESPECIAL - Leiloeiro PÚBLICO - HASTAS PÚBLICAS FRUSTRADAS - 

ADJUDICAÇÃO DO BEM PELO CREDOR - COMISSÃO DO Leiloeiro INDEVIDA - 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DO ADJUDICANTE - RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. 

 

I - A atividade de Leiloeiro pressupõe a existência de risco do negócio, pois, não será em 

todos casos em que haverá alguém disposto a arrematar o bem penhorado. 

 

II - No presente caso o credor e adjudicante, ora recorrido, não foi responsável pelo insucesso 

das hastas públicas. Não lhe retirou o mandado antes de ele ter tido a oportunidade de concluir 

sua tarefa, posto que realizou as duas hastas públicas. O Leiloeiro cumpriu o seu trabalho, 

porém, não teve êxito. 

 

III - A comissão será devida somente quando houver arrematante e é o arrematante quem 

deve efetuar o seu pagamento, de acordo com o que for estabelecido em lei ou arbitrado pelo 

juiz, nos termos do art. 705, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

 

IV - O entendimento de que a comissão de Leiloeiro somente é devida quando há arrematação 

do bem, é o que mais se harmoniza com o espírito do contido no art. 705 do Código de 

Processo Civil e artigos 24 e 40 do Decreto n. 21.981, de 1932, e com o art. 188 do Código 

Comercial. 

 

V - Recurso especial improvido 

  

  

3.4. Critérios e práticas de sustentabilidade 

  

  Visando promover a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável, a empresa, sempre que cabível, deverá atentar-se para a economia no 

consumo de água e energia, minimização da geração de resíduos e destinação final 

ambientalmente adequada dos que forem gerados, racionalização do uso de matérias-

primas, adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, utilização de produtos 
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de baixa toxicidade e utilização de produtos com a origem ambiental sustentável 

comprovada, quando existir certificação para o produto ou da prestação de serviço. 

  

  

3.5. Possibilidade de subcontratação  

  

Em razão da natureza dos itens a serem adquiridos não cabe 

subcontratação na presente contratação. 

   

3.6. Responsabilidades das partes 

  

3.6.1. Responsabilidades da contratante 

  

3.6.1.1.  Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, quando 

devidamente identificados, aos locais onde estiverem acautelados os bens, veículos, peças 

e acessórios automotivos destinados a alienação; 

  

3.6.1.2. Fornecer ao Leiloeiro os documentos e as informações necessários 

à adequada instrução da sua atividade, livres de embaraços, ônus e pendências; 

  

3.6.1.3. Supervisionar, acompanhar e fiscalizar, através de fiscais desta 

SEPOL a prestação dos serviços contratados; 

  

3.6.1.4. Autorizar o Leiloeiro, por intermédio do SEPOL/DGAF/STR, 

com o objetivo exclusivo de promover o evento e a venda dos bens, veicular todas as 

informações relativas ao leilão através dos meios de comunicação disponíveis, desde que 

não atentatórias aos da Administração Pública; 

  

3.6.1.5. Proceder à entrega dos bens e acessórios (chave reserva, manual, 

etc.) ao Leiloeiro, conforme logística a ser adotada pelo DGAF/STR, mediante assinatura 

de documento de recebimento dos bens e seus acessórios, quando existirem; 

  

3.6.1.6. Entregar ao Leiloeiro, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

úteis da data prevista para a realização de leilão, os documentos para transferência CRV 

e CRLV referentes ao (s) veículo(s) que compõe(em) o(s) lote(s), quando existirem; 

  

3.6.1.7. Emitir, à vista das notas de arrematação do Leiloeiro contratado, 

os documentos que a lei exigir para formalização da venda dos bens negociados em leilão 

público; 

  

3.6.1.8. Proceder a assinatura do (s) documento (s) de transferência do (s) 

veículo(s) no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua apresentação pelo Leiloeiro; 

  

3.6.1.9. Comunicar todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

prestação do serviço objeto deste Termo de Referência; 

  

3.6.1.10. Fiscalizar fielmente o cumprimento da execução do contrato. 

  

 3.6.2. Responsabilidades da contratada 
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3.6.2.1. O Leiloeiro exercerá pessoalmente suas funções, sendo vedada a 

delegação ou subcontratação das atribuições, salvo nos casos previstos no art. 11 do 

Decreto nº 21.981/32. 

  

3.6.2.2. São obrigações do Leiloeiro, além daquelas decorrentes da 

natureza do contrato de prestação de serviços: 

  

3.6.2.3. Disponibilizar suporte técnico, logístico e jurídico, inclusive, no 

que diz respeito à retirada (ou devolução) dos veículos, peças e acessórios automotivos 

destinados a hasta pública no local onde encontrarem-se acautelados, correndo as suas 

expensas todas as despesas que se fizerem necessárias, sem qualquer ônus para a 

SEPOL/DGAF/STR, devendo, ainda, segurá-los totalmente contra eventuais sinistros 

ocorridos sob sua guarda. 

  

3.6.2.4. Assessorar e coordenar a organização dos leilões; 

  

3.6.2.5. Coletar e separar todos os documentos dos bens colocados para 

leilão; 

  

3.6.2.6. O Leiloeiro deverá submeter a minuta do aviso de leilão a prévia 

análise da SEPOL/DGAF/STR; 

  

3.6.2.7. Providenciar a publicação de cada aviso de leilão de que trata o 

art. 38 do Decreto 21.981/32, em jornais de grande circulação nacional, estadual, 

municipal e internet, em até 05 (cinco) dias úteis após a análise da(s) respectiva(s) 

minuta(s) pela SEPOL/DGAF/STR, observando o plano de leilão. O terceiro dos avisos 

para divulgação de que trata o art. 38 do Decreto nº 21.981/32 deverá atender também ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93 (inciso III do “caput”, § 1º, inciso III do § 2º e § 

3º); 

  

3.6.2.8. Disponibilizar, no leilão por meio eletrônico, o seu site da rede 

Internet para captação de propostas e acompanhamento on line dos leilões a serem 

realizados, estabelecendo um ambiente competitivo, com interatividade entre os lances 

recebidos de forma presencial e os recebidos via web, permitindo uma perfeita 

visualização e acompanhamento remoto e no local; 

  

3.6.2.9. Organizar o leilão presencial em espaço adequado, com pessoal 

técnico para a montagem do evento, instalação de equipamentos de informática 

(Datashow, notebook, telão, etc.) e a confecção de catálogos (panfletos, cartazes, etc.), 

contendo as especificações técnicas dos bens a serem leiloados; 

  

3.6.2.10. Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de 

marketing, de forma a atingir o potencial mercado comprador, bem como providenciar, 

por meio de mídia eletrônica, a divulgação pública dos leilões, cabendo, ainda, produzir 

fotos digitalizadas dos bens, para projeção da imagem em telão no momento do leilão; 

  

3.6.2.11. Realizar o leilão no dia e hora previamente estabelecidos, dentro 

das normas do edital de leilão; 
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3.6.2.12. Cumprir fielmente o previsto no Decreto nº 21.981, de 19 de 

outubro de 1932, e no art. 34 da IN DREI nº 17/2013 e respectivas alterações; 

  

3.6.2.13. Cumprir fielmente as exigências do contrato de serviços; 

  

3.6.2.14. Manter sigilo dos serviços contratados e de dados processados, 

inclusive da documentação; 

  

3.6.2.15. Leiloar visando a maior rentabilidade dos bens, respeitando o 

valor mínimo de avaliação; 

  

3.6.2.16. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo 

sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais 

dos bens sob sua responsabilidade, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou 

que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços 

objeto deste termo de compromisso; 

  

3.6.2.17. Informar previamente aos arrematantes que a quitação do Seguro 

Obrigatório – DPVAT dos veículos alienados, referente aos exercícios pendentes, ficará 

por conta dos mesmos, sem ônus para a SEPOL; 

  

3.6.2.18. Orientar o arrematante quanto ao procedimento para pagamento 

do valor do bem arrematado; 

  

3.6.2.19. Preencher o Certificado de Registro de Veículo – CRV 

(documento de transferência) com os dados do respectivo arrematante, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis a contar da comprovação do pagamento do bem arrematado, 

responsabilizando-se por eventual rasura e extravios, entregando-o ao DGAF/STR 

acompanhado de duas cópias de cada um dos documentos do arrematante, indicados no 

item 6, subitens 6.2.2 e 6.2.3, para fins de assinatura pela autoridade competente; 

  

3.6.2.20. Efetuar o pagamento das multas de trânsito eventualmente 

existentes nos veículos alienados para posterior abatimento do quantum arrecadado, 

desde que devidamente demonstradas na prestação de contas; 

  

3.6.2.21. Caso surjam, após o fechamento da prestação de contas, novas 

infrações de trânsito no sistema do DETRAN-RJ, sejam por indeferimentos de recursos, 

sejam por processamentos posteriores, as mesmas deverão ser quitadas pelo Leiloeiro, 

que será ressarcido por esta SEPOL/DGAF/STR, desde que comprovadas junto a 

Diretoria de Patrimônio para deliberação. 

  

3.6.2.22. Obriga-se o Leiloeiro a remover os logos da Polícia Civil, 

números de identificação ou qualquer outra caracterização dos veículos, após a 

concretização da alienação, inclusive, as placas oficiais ou sigilosas deverão ser entregues 

ao DGAF/STR. 

  

3.6.2.23. Na hipótese de haver objeto pendente de execução em data 

posterior ao encerramento da vigência do termo firmado pelas partes, tais como leilões, 
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prestações de contas, pagamentos, etc., obriga-se o Leiloeiro a cumpri-lo integralmente 

conforme condições, exigências e prazos previstos neste documento de referência; 

  

3.6.2.24. Os atos de gestão e fiscalização do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários por servidores da SEPOL/DGAF/STR, que serão designados para exercerem 

as funções de gestor (es) e fiscal (ais), de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, nos termos dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

  

3.6.2.25. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, no prazo fixado neste Termo de Referência e seus Anexos, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais empregados; 

  

3.6.2.26. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE; 

  

3.6.2.27 Relatar à CONTRATANTE, quando questionado por essa, toda e 

qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

  

3.6.2.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre; 

  

3.6.2.29. Manter durante toda a vigência do serviço, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

   

4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

  

4.1. Agentes que participarão da gestão do contrato 

  

4.1.1. A gestão contratual será exercida pela Divisão de Gestão de 

Contratos e Convênios (DCC) desta SEPOL. 

  

4.1.2. Serão designados em ato próprio os servidores indicados no 

DOD 23250601 como os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da execução 

dos serviços e o contato com a empresa, para prestar qualquer informação e 

documentação que forem necessárias ao desenvolvimento do serviço. 

  

4.1.3. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário 

à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

  

4.1.4. A fiscalização e o acompanhamento dos serviços não reduzem nem 

eximem as responsabilidades da empresa CONTRATADA/CREDENCIADA perante a 

SEPOL ou terceiros. 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26001144&id_procedimento_atual=25924542&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012209&infra_hash=69e766336dd51c5c0e51df12ca0bab54a0b3464fe4fb2c054303bec4d189fc6e
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4.1.5. O Relatório de prestação de contas final do leilão que trata o subitem 

6.1 deste Termo de Referência, será submetido à análise dos fiscais do objeto, designados 

em ato próprio e publicado no DOERJ, os quais terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, a 

contar de seu recebimento, para aprovação quanto ao cumprimento de todas as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência, seus Anexo e no Edital. 

  

4.1.6. Da análise deste relatório final do Leiloeiro, estando a contento com 

os preceitos editalícios e o regular cumprimento do processo, os fiscais do objeto deverão 

proceder em conformidade com o Decreto 45.600/2016, artigo 13, inciso XL: 

  

XL - apresentar ao gestor de contratos, ao término do contrato ou quando solicitado, 

relatório, pronunciando-se pela regular execução do objeto do contrato. 

   

4.2. Mecanismos de comunicação a serem estabelecidos 

  

Os meios de comunicação entre as partes poderão ser os habitualmente 

utilizados, e-mail institucional, telefone, mensagens de texto, áudio ou vídeo, e 

preferencialmente, a comunicação será efetuada entre os prepostos da CONTRATADA, 

fiscais e o gestor do contrato. 

   

4.3. Critérios de medição 

  

Não se aplica ao objeto. 

   

4.4. Recebimento provisório e definitivo do objeto 

  

Não se aplica ao objeto. 

   

4.5. Pagamento ao Leiloeiro 

  

4.5.1. A remuneração cabível ao Leiloeiro, pelo leilão que realizar, será 

constituída exclusivamente de comissão de 5% (cinco por cento), a ser calculada sobre o 

valor de venda de cada veículo, peça, acessório automotivo ou lote de veículos ou 

quaisquer bens negociados em leilão, cobrada, sem a interveniência da SEPOL, pelo 

próprio Leiloeiro diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, conforme prescreve 

o § único do art. 24 do Decreto nº 21.981/32. 

  

4.5.2. O Leiloeiro renuncia à comissão que seria de responsabilidade do 

Comitente, prevista no caput do artigo 24 do referido diploma legal. Portanto, não há 

pagamento a ser realizado pela Contratante: 

  

Art. 24. A taxa da comissão dos Leiloeiros será regulada por convenção escrita que, sobre 

todos ou alguns dos efeitos a vender, eles estabelecerem com os comitentes. Em falta de 

estipulação prévia, regulará a taxa de 5% (cinco por cento), sobre moveis, mercadorias, 

joias e outros efeitos e a de 3 % (três por cento), sobre bens imóveis de 

qualquer natureza.   (Redação dada pelo Decreto nº 22.427, de 1933) 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D22427.htm
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Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por cento sobre 

quaisquer bens arrematados. 

  

4.5.3. Em hipótese alguma o Leiloeiro poderá realizar retenção parcial ou 

total do valor de venda dos bens, que será repassado integralmente a SEPOL. 

  

4.5.4. O Leiloeiro será responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, 

contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, 

emolumentos e demais despesas necessárias à execução dos serviços contratados. 

  

4.5.5. Não será cobrada da SEPOL a comissão sobre a venda, as despesas 

editalícias (publicidade em Diário Oficial, jornais, “site”, catálogo, etc.) e quaisquer 

decorrentes do processo de leilão. 

  

5. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO LEILOEIRO 

  

5.1. Deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data 

do leilão, o Relatório de prestação de contas final com todos os recibos, atas e documentos 

pertinentes aos procedimentos do leilão, devendo o valor líquido auferido com o leilão 

ser depositado na conta do Banco indicado pela SEPOL/DGAF/DOEF ou Autoridade 

Superior competente. 

  

5.2. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, o Leiloeiro entregará na 

SEPOL/DGAF/STR (Serviço de Transportes), situada à Rua Santa Filomena nº 01, Praça 

da Bandeira, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.270-110, os seguintes documentos: 

  

5.2.1. Relatório contendo a data da realização do leilão, número e 

descrição do(s) lote(s) arrematado(s), valor do lance inicial e de arrematação de cada lote, 

valor total alcançado no leilão e a identificação dos arrematantes, bem como o número e 

descrição do (s) lote (s) não arrematado(s); 

  

5.2.2. No caso do (s) arrematante (s) ser (em) pessoa (s) física (s), deverá 

anexar cópia do documento de identidade, do comprovante de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF e do comprovante de residência atualizado em nome desta; 

  

5.2.3. Em se tratando de pessoa jurídica, deverá apresentar cópia dos atos 

constitutivos da sociedade (termo de compromisso social ou estatuto), do cartão do 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, do documento de identidade e 

comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF dos sócios, se o 

arrematante for pessoa jurídica, bem como Certidão Negativa de Débitos relativos à 

Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

  

5.2.4. Mídia (s) digital (is) (DVD) com áudio e vídeo gravados no local de 

realização do leilão, contendo, na íntegra, a abertura do leilão, todos os lances e arremates 

e o encerramento dos trabalhos, com qualidade de gravação que permita a perfeita 

visualização/audição de todo o processo; 

  

5.2.5. Termo de retirada dos bens alienados e responsabilidade 

devidamente assinado pelo arrematante. 
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

6.1. O Leiloeiro tem ciência de que do termo assinado entre as partes não 

decorre vínculo empregatício de qualquer natureza entre a SEPOL/DGAF/STR e os 

empregados, prepostos e terceirizados, pertencentes aos quadros do Leiloeiro. 

  

6.2. A SEPOL/DGAF/STR não se responsabiliza pelo 

licenciamento/emplacamento dos veículos leiloados junto ao órgão de trânsito. 

  

6.3. A SEPOL/DGAF/STR se reserva o direito de alterar, incluir, ou 

excluir lotes do leilão, antes ou durante a realização do mesmo, de acordo com a 

discricionariedade do Diretor Geral do DGAF. 

  

6.4 Os bens leiloados serão entregues aos arrematantes no estado em que 

se encontram, aos quais será franqueada a vistoria dos lotes, pelo que, não serão aceitas 

posteriores reclamações, a qualquer título, acerca do estado dos bens leiloados. 

  

6.5. Os casos omissos serão solucionados pela Diretoria Geral de 

Administração e Finanças desta SEPOL, podendo ser submetidos ao Secretário de Estado 

de Polícia Civil, para análise e deliberação. 

  

  

7. EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

  

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Nome e Cargo do 

Servidor  
E-mail 

Id 

funcional 
Órgão 

Marco Antonio 

Fernandes de Sousa 
mafsousa@pcivil.rj.gov.br 579084-0 DGCC/SEPOL 

Ildoberto Figueiredo 

da Silva 

Inspetor de Polícia 

ildoberto@pcivil.rj.gov.br 571.393-5 ST/SEPOL 

  

  

8 . RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

  

Ratifico. 

  

  

9. ANEXOS 

  

I - Modelo de Credenciamento de Leiloeiro; 

II - Declaração de Infraestrutura; 

III - Declaração de Atendimento ao Disposto no artigo 7, inciso 

XXXIII da CRFB/88; 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

  

  

  

DATA: 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº.  001/2022 R1 

À SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL 

  

 

Prezados Senhores, 

 

_________(nome do Leiloeiro)__________, Identidade nº__________, CPF n.º 

_________, com sede na  ______(endereço completo)___________ , tendo examinado o 

Edital, venho, por intermédio do presente requerimento, solicitar meu credenciamento 

como Leiloeiro Oficial da SEPOL, para o que manifesto, desde logo, ciência e 

concordância com os termos e exigências contidos no Credenciamento Público acima 

referenciado. 

Inscrição Municipal: ________________________ 

Matrícula na JUCERJA __________________ 

Telefone: ( ) _________-__________ Celular: ( ) _________ - ___________ Endereço 

de correio eletrônico: _____________________________________ 

Manifesto ciência de que o endereço de correio eletrônico acima identificado será meio 

oficial de comunicação com a Comissão Permanente de Licitação - CPL e com o DGAF 

Serviço de Transportes e fiscais do contrato, para os fins da seleção pública prevista no 

edital acima mencionado, comprometendo-me a consultar diariamente a caixa de entrada. 

  

Localidade, aos ____ dias de __________________ de 2022. 

 

________(assinatura)__________ 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

  

  

 

  

DATA: 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº.  001/2022 R1 

À SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 

  

 

 

Prezados Senhores, 

 

_________(nome do Leiloeiro)__________, Leiloeiro(a) Oficial com registro na Junta 

Comercial do ______ sob o n.º _____, identidade civil n.º ____, CPF/MF n.º _________, 

com endereço profissional na rua _________________, considerando a seleção para atuar 

nos Leilões promovidos pelo SEPOL, doravante designado LEILOEIRO, na forma do 

que preceitua o Decreto n.º 21.981/32, Decreto Federal nº 22.427/33 e a Lei n.º 8.666/93, 

com as modificações posteriores, DECLARA, para fins de participação no processo de 

credenciamento de Leiloeiros Oficiais, que tem condições de oferecer, no mínimo, a 

infraestrutura estabelecida no item 2.3 do Termo de Referência. 

 
 

Localidade, aos ____ dias de __________________ de 2022. 

 

________(assinatura)__________ 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7.º, INCISO 

XXXIII, da CF/1988 

  

  

  

  

DATA: 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº.  001/2022 R1 

À SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 

  

Prezados Senhores, 

 

_________(nome do Leiloeiro)__________, CPF n.º _________, com sede 

na  ______(endereço completo)___________ , tendo examinado o Edital, vem declarar 

sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito 

anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, atendendo ao disposto no 7.º, inciso XXXIII, 

da CF/88. 

 

  

Local, aos ____ dias de __________________ de 2022. 

 

 

 

 

(assinatura)__________ 
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ANEXO II 
 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

PÚBLICO Nº 001/2022 R1 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 
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CONTRATO Nº   /SEPOL/2022 

 

PROCESSO SEI-360068/001803/2021, datado de 06/10/2021. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, 

DEVIDAMENTE REGISTRADO E COM SITUAÇÃO 

REGULAR JUNTO A JUCERJA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 

LEILÕES PÚBLICOS, NA MODALIDADE PRESENCIAL E 

ELETRÔNICO, VISANDO À ALIENAÇÃO DE BENS DE 

PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA 

CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEPOL, 

CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL, E O 

LEILOEIRO OFICIAL ____________________ 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, neste ato pela Secretaria de Estado de Polícia 

Civil, CNPJ 32.855.236/0001-04, doravante denominado CONTRATANTE, 

representado neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Polícia Civil, 

nomeado através do Decreto de 01 de abril de 2022, publicado no DOERJ nº 061-B, de 

01 de abril de 2022, Delegado de Polícia FERNANDO ANTÔNIO PAES DE 

ANDRADE ALBUQUERQUE, ID 2.977.056-4  e a o Leiloeiro Público      , inscrita 

no CNPJ sob o nº     , com sede na      ,     ,      , Cep     , telefone      fax 

     , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por      ,  

cédula de identidade n.º      , expedida pelo      , CPF n.º      , na qualidade de 

     , residente a     , resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, 

DEVIDAMENTE REGISTRADO E COM SITUAÇÃO REGULAR JUNTO A 

JUCERJA para estruturação de leilões públicos, na modalidade presencial e 

eletrônico, visando à alienação de bens de propriedade da Secretaria de Estado de 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - SEPOL, classificados como inservíveis, 

com fundamento no processo administrativo SEI-360068/001803/2021, que se regerá 

pelas normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, pela da Lei 

Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979 e Decretos nº 3.149, de 28 de abril de 1980 

e 42.301 de 12 de fevereiro de 2010, do instrumento convocatório, aplicando-se a este 

contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
(cláusula alterada pela Resolução PGE nº 3.879, de 28.04.2016). 
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O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços profissionais de leiloeiro 

público oficial, devidamente registrado e com situação regular junto a JUCERJA para 

estruturação de leilões públicos, na modalidade presencial e eletrônico, visando à 

alienação de bens de propriedade da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do 

Rio de Janeiro - SEPOL, classificados como inservíveis, na forma do Termo de 

Referência e do instrumento convocatório. 

 

Parágrafo Único: O objeto será executado segundo o regime de execução por tarefa.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

 

O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 

____/____/____, desde que posterior à data de publicação do extrato do contrato no 

Diário Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, 

caso posterior à data convencionada nesta cláusula.  

 

Parágrafo Primeiro: O prazo contratual poderá ser prorrogado observando-se o limite 

previsto no art. 57, caput c/c § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, desde que a proposta da 

CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, quando devidamente 

identificados, aos locais onde estiverem acautelados os bens, veículos, peças e acessórios 

automotivos destinados a alienação; 

  

b) Fornecer ao Leiloeiro os documentos e as informações necessários à adequada 

instrução da sua atividade, livres de embaraços, ônus e pendências; 

  

c) Supervisionar, acompanhar e fiscalizar, através de fiscais desta SEPOL a prestação dos 

serviços contratados; 

  

d) Autorizar o Leiloeiro, por intermédio do SEPOL/DGAF/STR, com o objetivo 

exclusivo de promover o evento e a venda dos bens, veicular todas as informações 

relativas ao leilão através dos meios de comunicação disponíveis, desde que não 

atentatórias aos da Administração Pública; 

  

e) Proceder à entrega dos bens e acessórios (chave reserva, manual, etc.) ao Leiloeiro, 

conforme logística a ser adotada pelo DGAF/STR, mediante assinatura de documento de 

recebimento dos bens e seus acessórios, quando existirem; 

  

f) Entregar ao Leiloeiro, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data 

prevista para a realização de leilão, os documentos para transferência CRV e CRLV 

referentes ao (s) veículo(s) que compõe(em) o(s) lote(s), quando existirem; 

  

g) Emitir, à vista das notas de arrematação do Leiloeiro contratado, os documentos que a 

lei exigir para formalização da venda dos bens negociados em leilão público; 
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h) Proceder a assinatura do (s) documento (s) de transferência do (s) veículo(s) no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua apresentação pelo Leiloeiro; 

  

i) Comunicar todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação do serviço 

objeto deste Termo de Referência; 

  

j) Fiscalizar fielmente o cumprimento da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) O Leiloeiro exercerá pessoalmente suas funções, sendo vedada a delegação ou 

subcontratação das atribuições, salvo nos casos previstos no art. 11 do Decreto nº 

21.981/32. 

  

b) São obrigações do Leiloeiro, além daquelas decorrentes da natureza do contrato de 

prestação de serviços: 

  

c) Disponibilizar suporte técnico, logístico e jurídico, inclusive, no que diz respeito à 

retirada (ou devolução) dos veículos, peças e acessórios automotivos destinados a hasta 

pública no local onde encontrarem-se acautelados, correndo as suas expensas todas as 

despesas que se fizerem necessárias, sem qualquer ônus para a SEPOL/DGAF/STR, 

devendo, ainda, segurá-los totalmente contra eventuais sinistros ocorridos sob sua guarda. 

  

d) Assessorar e coordenar a organização dos leilões; 

  

e) Coletar e separar todos os documentos dos bens colocados para leilão; 

  

f) que os bens leiloados serão entregues aos arrematantes no estado em que se encontram, 

aos quais será franqueada a vistoria dos lotes, pelo que, não serão aceitas posteriores 

reclamações, a qualquer título, acerca do estado dos bens leiloados. 

  

g) O Leiloeiro deverá submeter a minuta do aviso de leilão a prévia análise da 

SEPOL/DGAF/STR. 

  

h) Providenciar a publicação de cada aviso de leilão de que trata o art. 38 do Decreto 

21.981/32, em jornais de grande circulação nacional, estadual, municipal e internet, em 

até 05 (cinco) dias úteis após a análise da(s) respectiva(s) minuta(s) pela 

SEPOL/DGAF/STR, observando o plano de leilão. O terceiro dos avisos para divulgação 

de que trata o art. 38 do Decreto nº 21.981/32 deverá atender também ao disposto no art. 

21 da Lei nº 8.666/93 (inciso III do “caput”, § 1º, inciso III do § 2º e § 3º). 

  

i) Disponibilizar, no leilão por meio eletrônico, o seu site da rede Internet para captação 

de propostas e acompanhamento online dos leilões a serem realizados, estabelecendo um 

ambiente competitivo, com interatividade entre os lances recebidos de forma presencial 

e os recebidos via web, permitindo uma perfeita visualização e acompanhamento remoto 

e no local. 
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j) Organizar o leilão presencial em espaço adequado, com pessoal técnico para a 

montagem do evento, instalação de equipamentos de informática (Datashow, notebook, 

telão, etc.) e a confecção de catálogos (panfletos, cartazes, etc.), contendo as 

especificações técnicas dos bens a serem leiloados. 

  

k) Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de marketing, de forma a 

atingir o potencial mercado comprador, bem como providenciar, por meio de mídia 

eletrônica, a divulgação pública dos leilões, cabendo, ainda, produzir fotos digitalizadas 

dos bens, para projeção da imagem em telão no momento do leilão. 

  

l) Realizar o leilão no dia e hora previamente estabelecidos, dentro das normas do edital 

de leilão. 

  

m) Cumprir fielmente o previsto no Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, e no 

art. 34 da IN DREI nº 17/2013 e respectivas alterações. 

  

n) Cumprir fielmente as exigências do contrato de serviços. 

  

o) Manter sigilo dos serviços contratados e de dados processados, inclusive da 

documentação. 

  

p) Leiloar visando a maior rentabilidade dos bens, respeitando o valor mínimo de 

avaliação. 

  

q) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos bens sob sua 

responsabilidade, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser 

confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços objeto deste termo de 

compromisso. 

  

r) Informar previamente aos arrematantes que a quitação do Seguro Obrigatório – 

DPVAT dos veículos alienados, referente aos exercícios pendentes, ficará por conta dos 

mesmos, sem ônus para a SEPOL. 

  

s) Orientar o arrematante quanto ao procedimento para pagamento do valor do bem 

arrematado. 

  

t) Preencher o Certificado de Registro de Veículo – CRV (documento de transferência) 

com os dados do respectivo arrematante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

comprovação do pagamento do bem arrematado, responsabilizando-se por eventual 

rasura e extravios, entregando-o ao DGAF/STR acompanhado de duas cópias de cada um 

dos documentos do arrematante, indicados no item 6, subitens 6.2.2 e 6.2.3, para fins de 

assinatura pela autoridade competente. 

  

u) Efetuar o pagamento das multas de trânsito eventualmente existentes nos veículos 

alienados para posterior abatimento do quantum arrecadado, desde que devidamente 

demonstradas na prestação de contas. 
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v) Caso surjam, após o fechamento da prestação de contas, novas infrações de trânsito no 

sistema do DETRAN-RJ, sejam por indeferimentos de recursos, sejam por 

processamentos posteriores, as mesmas deverão ser quitadas pelo Leiloeiro, que será 

ressarcido por esta SEPOL/DGAF/STR, desde que comprovadas junto a Diretoria de 

Patrimônio para deliberação. 

  

w) Obriga-se o Leiloeiro a remover os logos da Polícia Civil, números de identificação 

ou qualquer outra caracterização dos veículos, após a concretização da alienação, 

inclusive, as placas oficiais ou sigilosas deverão ser entregues ao DGAF/STR. 

  

x) Na hipótese de haver objeto pendente de execução em data posterior ao encerramento 

da vigência do termo firmado pelas partes, tais como leilões, prestações de contas, 

pagamentos, etc., obriga-se o Leiloeiro a cumpri-lo integralmente conforme condições, 

exigências e prazos previstos neste documento de referência, devendo, inclusive, manter 

apólice de seguro nos termos do item 2.3.8.6, de forma a resguardar os bens sob sua 

guarda, sob pena de rescisão e aplicação das penalidades previstas no instrumento 

convocatório. 

  

y) Os atos de gestão e fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade 

da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários por servidores da 

SEPOL/DGAF/STR, que serão designados para exercerem as funções de gestor (es) e 

fiscal (ais), de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 

67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

  

z) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado neste Termo de Referência e seus Anexos, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

  

aa) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à CONTRATANTE; 

  

ab) Relatar à CONTRATANTE, quando questionado por essa, toda e qualquer 

irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

  

ac) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

  

ad) Manter durante toda a vigência do serviço, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Não haverá uso de recursos orçamentários por parte da Secretaria de Estado de Polícia 

Civil. 
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Parágrafo Primeiro: A SEPOL não fará nenhum tipo de pagamento ao Leiloeiro Oficial, 

sendo sua fonte de custeio, os próprios valores gerados com a arrecadação dos itens/lotes 

em cada leilão. 

 

Parágrafo Segundo: A remuneração cabível ao Leiloeiro, será constituída 

exclusivamente de comissão de 5% (cinco por cento), a ser calculada sobre o valor de 

venda de cada veículo, peça e acessório automotivo ou lote de veículos, negociados em 

leilão, cobrada, sem a interveniência da SEPOL, pelo próprio Leiloeiro diretamente dos 

respectivos arrematantes dos bens, conforme prescreve o § 2º do art. 42 do Decreto nº 

21.981/32. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

O serviço deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente 

pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

 

Parágrafo Primeiro: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 

comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo Requisitante, conforme ato de 

nomeação. 

 

Parágrafo Segundo: O representante do CREDENCIANTE, sob pena de ser 

responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências 

relativas à execução do credenciamento, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, 

comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação. 

 

Parágrafo Terceiro: O LEILOEIRO CREDENCIADO declara, antecipadamente, 

aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle 

adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

Parágrafo Quarto: A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato 

não excluem ou atenuam a responsabilidade do LEILOEIRO CREDENCIADO, nem a 

exime de manter fiscalização própria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE 

 

O LEILOEIRO CREDENCIADO é responsável por danos causados ao 

CREDENCIANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato 

de Credenciamento, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de 

fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

 

Parágrafo Primeiro: O LEILOEIRO CREDENCIADO será obrigado a reapresentar a 

Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND) e a certidão Negativa de Débitos de 

tributos e Contribuições Federais e o Certificado de regularidade do FGTS (CRF), sempre 

que expirados os respectivos prazos de validade. 



40 

 

 

Parágrafo Segundo: No caso do parágrafo primeiro, será expedida notificação ao 

LEILOEIRO CREDENCIADO para apresentar previa defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de 01 (um) ano. 

 

CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATANTE não fará qualquer tipo de pagamento ao CONTRATADO. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força 

de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

 

O presente Contrato de Credenciamento poderá ser rescindido por ato unilateral do 

CREDENCIANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos 

termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba ao LEILOEIRO 

CREDENCIADO direito a indenizações de qualquer espécie. 

 

Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado ao LEILOEIRO CREDENCIADO o direito 

ao contraditório e a prévia e ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo: A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 

prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em 

Diário Oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 

DEMAIS PENALIDADES 

 

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução 

ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo 

da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que 

deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

 

a) advertência; 

 

b) multa administrativa;  

 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
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Parágrafo Primeiro: A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

Parágrafo Segundo: Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 

gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação. 

 

Parágrafo Terceiro: A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão 

Credenciador. 

 

Parágrafo Quarto: A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, da Cláusula 

décima primeira, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo 

único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80. 

 

Parágrafo Quinto: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea 

c, da Cláusula décima primeira, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo 

Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 

3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário 

de Estado. 

 

Parágrafo Sexto: A aplicação da sanção prevista na alínea d, da Cláusula décima primeira, 

é de competência exclusiva do Secretário de Estado. 

 

Parágrafo Sétimo: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea 

c, da Cláusula décima terceira: 

 

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 

 

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido; 

 

c) será aplicada, no prazo de 01 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso 

de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma 

prevista no parágrafo sexto, da cláusula oitava. 

 

Parágrafo Oitavo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea d, da Cláusula 

décima terceira, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

Pública pelos prejuízos causados. 

 

Parágrafo Nono: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

Parágrafo Décimo: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
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Parágrafo Décimo Primeiro: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 

intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos 

legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se 

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

Parágrafo Décimo Segundo: Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 

prévia. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro: A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 

para a apresentação da defesa. 

 

Parágrafo Décimo Quarto: A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, da 

Cláusula décima primeira, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, da Cláusula 

décima primeira. 

 

Parágrafo Décimo Quinto: Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 

sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 

demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

 

Parágrafo Décimo Sexto: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato 

dentro do prazo estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação das demais 

sanções administrativas. 

 

Parágrafo Décimo Sétimo: Os Credenciados que forem penalizados com as sanções de 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar ficarão impedidos de contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da 

respectiva penalidade. 

 

Parágrafo Décimo Oitavo: As penalidades impostas aos credenciados serão registradas 

pelo órgão licitante no cadastro de fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

 

Parágrafo Décimo Nono: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser 

remetido para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da 

SEPLAG o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das 

penalidades citadas nas alíneas c e d da clausula décima terceira, de modo a possibilitar a 

formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Parágrafo Vigésimo: O Credenciado que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

não celebrar o Contrato de Credenciamento, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 

Estado do Rio de Janeiro, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das 

demais cominações legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 

 

O CREDENCIANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou 

celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei. 

 

Parágrafo Primeiro: A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os 

casos em que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e 

operarão seus efeitos a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas ao LEILOEIRO 

CREDENCIADO, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato 

tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que ao 

LEILOEIRO CREDENCIADO tenha em face da CREDENCIANTE, que não 

comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. 

 

Parágrafo Único: Caso o CREDECIANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 

haver o que lhe for devido, ao LEILOEIRO CREDENCIADO ficará sujeito ao 

pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de 

processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

O presente Credenciamento não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou 

em parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

 

Constitui cláusula essencial do presente Contrato de Credenciamento, de observância 

obrigatória por parte do LEILOEIRO CREDENCIADO, a impossibilidade, perante o 

CREDENCIANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como 

fundamento para a interrupção unilateral do serviço. 

 

Parágrafo Único: É vedada a suspensão do Contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da 

Lei nº 8.666/93, pela CREDENCIADA, sem prévia autorização judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO 

CONTRATO 

 

Após a assinatura do Contrato de Credenciamento deverá seu extrato ser publicado, 

dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo 

os encargos, por conta do CREDENCIANTE, devendo ser encaminhado ao Tribunal de 

Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do instrumento até o quinto dia 

útil seguinte ao da sua assinatura. 
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Parágrafo Único: O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, 

partes, objeto, prazo e fundamento do ato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer 

litígio decorrente do presente Contrato de Credenciamento que não possa ser resolvido 

por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

Contrato de Credenciamento, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas 

abaixo firmadas. 

 

 

Rio de Janeiro,        de                               de  2022. 

 

_______________________________________________ 

PELO ESTADO 

FERNANDO ANTÔNIO PAES DE ANDRADE ALBUQUERQUE  

SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 

 

 

 

____________________________________________________ 

PELA CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)_______________________________________________ 

 

 

 

2)_______________________________________________ 
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