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CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-159.689/16-15 

 
 

• OBJETO : Credenciamento de leiloeiros para a realização de leilões de veículos e de outros bens 
móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS. 

• FUNDAMENTAÇÃO : A inviabilidade de competição se verifica na medida em que a Empresa de 
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS tem interesse em que o maior número 
possível de leiloeiros se credenciem para a prestação de serviços, nos moldes propostos, a fim de 
atender com maior eficiência o interesse público. 

• PRAZO PARA A ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO : Do dia 04/01/2017 a 10/01/2017 (dias úteis) , das 09h30 às 
17 horas . 

• ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Bairro Buritis, Belo Horizonte. 

                              Prédio 1 – Sala de Reuniões da GECOL/CPL – BHTRANS 

Os(as) interessados(as) deverão entregar o envelope à Presidente da CPL – Comissão      
Permanente de Licitação ou a qualquer um dos membros da CPL, no local, data e horário 
indicados acima. 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

• CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixada para 
a entrega do envelope de documentos para habilitação/credenciamento, exclusivamente através 
do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: (0xx31) 3379-5590, nos termos do item 1.1 deste 
Edital. 

• AVISOS SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO: Os avisos sobre este Chamamento serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM e divulgados na internet, 
através do site www.bhtrans.pbh.gov.br. 

• INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento deste Chamamento 
e os resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados unicamente no DOM e 
disponibilizados na internet no site www.bhtrans.pbh.gov.br. 

• SITE PARA CONSULTAS E DOWNLOAD DO EDITAL:  www.bhtrans.pbh.gov.br. 

• SITE DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE –  DOM: www.pbh.gov.br/dom. 

• IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixada para a entrega do 
envelope de habilitação/credenciamento, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 
Chamamento Público, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, obedecidas as 
disposições do item 7.1 deste Edital. 
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PREÂMBULO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 160/2015 de 16 de 
dezembro de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2016, com a finalidade de credenciar leiloeiros para a realização de 
leilões de veículos e de outros bens móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS, 
nos termos do Decreto Federal n.º 21.981/1932, Lei Federal n.º 13.160/2015, Resolução nº 623, de 
06/09/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e, no que couber, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – As consultas e os esclarecimentos serão respondidos pela CPL, respeitada a legislação 
pertinente, devendo os interessados formular consultas por escrito (e-mail ou fax), no prazo 
estipulado na folha de rosto deste Edital. 

1.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet 
(www.bhtrans.pbh.gov.br) e/ou publicadas no DOM. 

1.1.2 – As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no 
entendimento e participação de outros interessados, serão respondidas diretamente ao(s) 
solicitante(s) através de fax ou e-mail. 

Integram este Edital: 

ANEXO I  –  TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II  – QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO VISTORIADOR 

ANEXO III   – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS 

ANEXO IV  – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA 

ANEXO V   – DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR  

ANEXO VI  – MINUTA DE CONTRATO 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

2.1 – OBJETO  

Credenciamento de leiloeiros para a realização de leilões de veículos e de outros bens móveis sob a 
responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS, segundo os critérios deste Edital. 

2.2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 
 

2.2.1 – Os leilões a serem realizados pelos leiloeiros serão para: 
  
a) Veículos removidos, recolhidos e apreendidos, que se encontram sob a gestão da BHTRANS; 

  
b) Bens móveis inservíveis e sucatas, observadas às condições estipuladas na legislação que rege a 
matéria. 

 
2.2.2 – Os leiloeiros deverão: 
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a) Definir, juntamente com a Comissão Especial de Alienação, as condições de venda e as regras 
para os participantes, inclusive estabelecendo lances mínimos; 

 
b) Definir, juntamente com a Comissão Especial de Alienação, os devidos lotes de veículos que terão 
condições de segurança para trafegar em via pública e os lotes de veículos considerados sucatas, se 
houver. 

 
c) Ser o responsável pela contratação e pagamento do vistoriador que, além de emitir o laudo dos 
veículos, deverá avaliá-los com valor mínimo de arrematação (considerando as características reais 
dos veículos) e proceder com o corte dos chassis, placas e código VIN dos veículos que forem 
leiloados e classificados como sucata, nos termos do Termo de Referência – Anexo I e da legislação 
vigente. 
 
2.2.3 – Os leilões dos bens deverão ser realizados por lote, tipo maior lance, nunca inferior ao valor 
da avaliação, cujo pagamento deverá ser efetuado pelo arrematante, nos termos do Edital 
previamente publicado. 
 
2.2.4 – As especificações e detalhamentos das condições de contratação e prestação dos serviços 
estão descritos no Anexo I – Termo de Referência, Anexo II – Qualificação e Atribuição do Vistoriador 
e Anexo VI – Minuta de Contrato. 
 

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE CHAMAMENTO PÚB LICO 

Poderão participar deste processo Leiloeiros Oficiais que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital, em especial as do Capítulo 4. 

3.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
 
3.2.1 – Estará impedido de participar de qualquer fase do processo, o leiloeiro que encontrar-se em 
qualquer uma das seguintes situações: 

 
a) tenha em sua equipe, contratado ou subcontratado, funcionário ocupante de cargo efetivo, 
comissionado ou de direção e de assessoramento da Administração Direta ou Indireta do Município 
de Belo Horizonte, bem como os respectivos cônjuges; 

 
b) tenha sido suspenso temporariamente de licitar e/ou impedido de contratar, ambos com a 
Administração Municipal de Belo Horizonte ou quaisquer de seus órgãos e entidades 
descentralizadas, e/ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública em 
quaisquer das esferas da Federação; 
 
c) sob processo de insolvência civil; 

d) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

3.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO D OS ENVELOPES 

3.3.1 – O envelope contendo a documentação para habilitação/credenciamento deverá ser entregue 
no local, data e horário indicados na folha de rosto deste Edital. 

3.3.1.1 – O envelope indicado no subitem anterior deverá estar devidamente lacrado, rubricado no 
fecho e identificado em sua parte externa com os seguintes dizeres: 
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CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2016 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 
À 
CPL – Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome completo do leiloeiro, CPF, telefone(s), ender eço e e-mail 

 
 
3.3.1.2 – A protocolização do envelope fora do prazo estabelecido determinará o impedimento da 
participação do interessado. 
 
3.3.2 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico, 
admitindo-se a condição prevista no subitem 3.3.3. 
 
3.3.3 – O envelope contendo os documentos para habilitação/credenciamento, quando enviado por 
via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente será 
considerado para o Chamamento Público se der entrada no Protocolo da CPL até a data limite e hora 
definidas na folha de rosto deste Edital, independentemente da data e horário da postagem ou da 
remessa. 
 
3.3.4 – A entrega do envelope configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 
 

CAPÍTULO 4 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 
4.1 – O envelope de documentação deverá conter os seguintes documentos: 
 
4.1.1 – Solicitação de Credenciamento de Leiloeiros Oficiais – Anexo III, devidamente preenchido e 
assinado pelo leiloeiro oficial ou seu representante legal. 
 
4.1.2 – Documento Oficial de Identificação Civil. 
 
4.1.2.1 – Será aceito como documento de identificação qualquer um dos seguintes (COM FOTO): 
 
a) Carteira de Identidade (RG); 
 
b) Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 
 
c) Carteira de Identidade ou documento de valor legal equivalente (identidades funcionais de 
entidades de classe); 
 
d) Carteira de Trabalho. 
 
4.1.3 – Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 
4.1.3.1 – A comprovação poderá ser feita de uma das seguintes formas: 
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a) apresentação do "Comprovante de Inscrição no CPF" impresso na página da Receita Federal na 
Internet ou emitido pela entidade conveniada;  
 
b) menção do número de inscrição no CPF em outros documentos como: carteira de identidade (RG), 
carteira nacional de habilitação (CNH), carteira de trabalho ou carteira de Identidade ou documento 
de valor legal equivalente (identidades funcionais de entidades de classe); 
 
c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos federais e à Dívida 
Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal; 
 
d) apresentação do Cartão CPF, emitido em conformidade com a legislação anterior. 
 
4.1.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
4.1.5 – Certidão emitida pela JUCEMG, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, que 
ateste a regular matrícula do leiloeiro. 
 
4.1.6 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado que comprove(m) a realização de eventos similares (leilões empresariais e/ou judiciais e/ou 
extrajudiciais de bens móveis). 
 
4.1.7 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público que 
comprove(m) a realização de leilão(ões) oficial(ais). 
 
4.1.8 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado que comprove(m) a realização de leilões onde tenha sido ofertado pelo menos 107 (cento e 
sete) veículos em um único leilão. 
 
4.1.9 – O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação do signatário e deverá indicar as 
características, quantidades e prazos dos leilões executados pelo leiloeiro participante. 
 
4.1.10 – Declaração de compromisso de disponibilizar infraestrutura que comporte no mínimo 500 
(quinhentas) pessoas sentadas, no caso de leilão presencial, bem como de estrutura para realizar o 
leilão “on-line”, conforme modelo apresentado no Anexo IV – Declaração de Disponibilidade de 
Infraestrutura, devidamente preenchida e assinada pelo leiloeiro oficial ou seu representante legal. 
 
4.1.11 – Declaração de Empregador conforme Anexo V – Declaração de Empregador, devidamente 
preenchido e assinado pelo leiloeiro oficial ou seu representante legal. 

4.2 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO. 

4.2.1 – Os documentos relacionados nos subitens 4.1.2.1, 4.1.3.1 alínea “d” e 4.2.4.2 deverão ser 
apresentados em cópia autenticada por cartório competente. Os demais documentos solicitados 
poderão ser apresentados no original ou em cópias legíveis autenticadas por cartório competente. 
 
4.2.2 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes, somente 
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data de apresentação da 
documentação, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade 
indeterminada. 

4.2.3 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções juramentadas. 

4.2.4 – O leiloeiro oficial poderá indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
Chamamento Público e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a posteriori, por 
seu representado. 
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4.2.4.1 – O Instrumento que comprovará a representatividade do leiloeiro será o Instrumento Público 
de Procuração, com prazo de validade em vigor, em cujos termos sejam outorgados ao procurador os 
poderes necessários à pratica de todos os atos pertinentes ao Chamamento Público. 
 
4.2.4.2 – Deverá ser apresentada cópia do documento de identificação do procurador, juntamente 
com o instrumento público de procuração, se for o caso. 
 

CAPÍTULO 5 
CREDENCIAMENTO E SUA VIGÊNCIA 

 
5.1 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação, em até 30 (trinta) dias após o término do prazo 
para a apresentação dos envelopes de documentos para habilitação/credenciamento, procederá ao 
julgamento da habilitação dos interessados. 
 
5.1.1 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, o prazo para 
julgamento previsto no item 5.1. 

5.2 – Serão credenciados os interessados que se encontrarem em situação regular, constatada com a 
apresentação da documentação exigida no Capítulo 4, e que atendam todas as exigências deste 
Edital e seus Anexos. 

5.3 – É facultada à CPL, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências com vistas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

5.4 – O concorrente ao credenciamento convocado para prestar qualquer esclarecimento adicional 
deverá fazê-lo no prazo determinado pela CPL, sob pena de impedimento ao credenciamento. 

5.5 – A CPL poderá, no julgamento da documentação apresentada para habilitação/credenciamento, 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

5.6 – Será divulgado no Diário Oficial do Município – DOM o resultado do julgamento de 
habilitação/credenciamento. 

5.7 – O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de 
publicação do resultado final no DOM – Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado nos 
termos da legislação vigente. 

 
CAPÍTULO 6 

PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO/PRAZO 
 
6.1 – Após a publicação dos leiloeiros credenciados, a BHTRANS realizará um único sorteio para 
definir a ordem de contratação dos mesmos. 
 
6.1.1 – O sorteio será realizado em sessão pública e o seu resultado devidamente registrado em Ata. 
 
6.1.2 – A convocação para o sorteio será realizada por meio de publicação no Diário Oficial do 
Município – DOM (www.pbh.gov.br/dom) com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência.  
 
6.1.3 – A participação dos Leiloeiros credenciados será facultativa. 
 
6.2 – Antes da realização de cada leilão, a BHTRANS convocará o leiloeiro correspondente para 
assinatura do Contrato, obedecendo à ordem de contratação definida no sorteio. 
 
6.3 – O prazo de vigência do contrato será estabelecido em função do objeto a ser leiloado. 
 
6.4 – O leiloeiro contratado deverá dispensar, em todos os eventos, igual tratamento a todos os bens 
disponibilizados para venda, tanto na divulgação (propaganda) como, principalmente, na tarefa de 
identificar possíveis interessados, independente do valor e da liquidez dos mesmos. 
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6.5 – Após a contratação do último leiloeiro sorteado, iniciar-se-á a convocação a partir do primeiro 
leiloeiro novamente e assim sucessivamente. 
 
6.6 – Para a realização do leilão oficial será necessária a formalização do Contrato, conforme Minuta 
de Contrato – Anexo VI, bem como da autorização de venda. 
 

CAPÍTULO 7 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

7.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

7.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento do envelope de documentos 
para habilitação/credenciamento, qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital 
apontando as falhas e irregularidades que o viciariam. 

7.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação; 

b) ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CPF e endereço, telefone e/ou 
e-mail do impugnante, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) 
legal(ais), devidamente comprovado(s); 

c) ser protocolizado na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro 
Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, até 
às 17h30 do dia de seu vencimento. 

7.1.3 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por impugnação 
encaminhada por via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras, 
etc.), entregue em locais diversos do mencionado na alínea “c” do subitem 7.1.2 e que, por isso, não 
seja protocolizada no prazo legal, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

7.1.4 – Não será considerada impugnação enviada por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

7.1.5 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado, não a caracterizará como tal, 
recebendo tratamento como mera informação. 

7.1.6 – A decisão da CPL será enviada ao impugnante via fax ou e-mail e poderá ser divulgada no 
site da BHTRANS para conhecimento de todos os interessados. 

7.1.7 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
deste Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, 
falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

7.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CON TRARRAZÕES 

7.2.1 – O leiloeiro participante poderá apresentar recursos contra o resultado do julgamento dos 
documentos para habilitação/credenciamento, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.2.2 – Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais participantes por meio de publicação no 
DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS, que poderão impugná-lo no prazo legal. 

7.2.3 – Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Sr. Diretor de Administração e Recursos Humanos, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação do resultado 
no DOM – Diário Oficial do Município; 

b) ser dirigido ao Sr. Diretor de Administração e Recursos Humanos, nos casos de anulação ou 
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
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c) ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CPF e endereço do recorrente, 
rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente 
comprovado(s); 

d) ser protocolizado na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro 
Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, até 
às 17h30 do dia de seu vencimento. 

7.2.4 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por recursos e 
contrarrazões encaminhados por via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, 
transportadoras, etc.), entregues em locais diversos do mencionado na alínea “d” do subitem 7.2.3 e 
que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal, independentemente da data e horário da 
postagem ou da remessa. 

7.2.5 – Não serão considerados recursos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

7.2.6 – Os participantes poderão desistir do direito de recorrer antes do decurso de prazo, por meio 
de comunicação expressa à CPL – Comissão Permanente de Licitação, na forma do inciso III, do art. 
43, da Lei nº. 8.666/93.   

7.2.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

7.2.8 – O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.  

7.2.9 – A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no DOM – 
Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS. 
 

CAPÍTULO 8 
OPERACIONALIZAÇÃO DO LEILÃO 

 
As condições para operacionalização do Leilão são aquelas previstas no Anexo I – Termo de 
Referência, Anexo II – Qualificação e Atribuição do Vistoriador e Anexo VI – Minuta de Contrato 
 

CAPÍTULO 9 
FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

 

9.1 – A gestão do Contrato será exercida pela Diretoria de Ação Regional e Operação – DRO, da 
Contratante. 
 
9.2 – A fiscalização do Contrato será exercida pela Gerência de Apoio Operacional – GEAOP, da 
Contratante. 
 

CAPÍTULO 10 
REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO 

 
As condições de remuneração do Contratado são aquelas previstas na Minuta de Contrato – Anexo 
VI. 
 

CAPÍTULO 11 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 – A contratação do Leiloeiro não gerará ônus para a BHTRANS. Pelos serviços prestados será 
devido ao Leiloeiro, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a título de 
comissão, de exclusiva responsabilidade dos arrematantes, ficando a Contratante isenta de todos e 
quaisquer ônus decorrentes do leilão, a qualquer título. 

 



 

BHTRANS – Chamamento Público n.º 01/2016 – Edital – Página 9 de 10 

CAPÍTULO 12 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As sanções administrativas estão descritas na Minuta de Contrato – Anexo VI. 

 
CAPÍTULO 13 

FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1 – Após o sorteio, o credenciado sorteado será convocado para assinar o Contrato competente, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

12.2 – A recusa injustificada em assinar o instrumento dentro do prazo previsto no item anterior, 
sujeita o credenciado à penalidade de multa, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto 
no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

12.2.1 – Será considerado como valor do Contrato, para a aplicação da penalidade prevista no item 
anterior, o valor mínimo total, indicado na avaliação. 

12.3 – Caso o credenciado sorteado se recuse a assinar o Contrato é prerrogativa da BHTRANS o 
direito de convocar outro credenciado sorteado, obedecida a ordem de classificação no sorteio. 

12.4 – O credenciado sorteado, quando convocado para a assinatura do Contrato, deverá estar com 
a documentação exigida para o credenciamento prevista no capítulo 4 deste Edital em vigor. 

 
CAPÍTULO 14 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

As obrigações da Contratada e da Contratante estão previstas na Minuta de Contrato – Anexo VI. 

CAPÍTULO 15 
 DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando-se aos interessados formular consultas à Comissão, por escrito 
(através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: (0xx31) 3379-5590), até o 2º (segundo) dia útil 
anterior à data limite prevista para a entrega do envelope de documentos para 
habilitação/credenciamento. 

15.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no DOM – Diário Oficial do 
Município e/ou disponibilizadas no site da BHTRANS. 

15.1.2 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
por fax ou e-mail diretamente ao interessado que apresentou as dúvidas e poderão ser 
disponibilizadas no site da BHTRANS. 

15.2 – O interessado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
inabilitação do interessado, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

15.3 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelos interessados se completa entre 
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis divergências futuras. 

15.4 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 
e relevar omissões ou erros formais, observadas na documentação, desde que não contrariem a 
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legislação vigente e não comprometam a lisura do Chamamento Público, sendo possível a promoção 
de diligência junto aos interessados, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.4.1 – No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
no original ou em cópias legíveis autenticadas por cartório competente. 

15.4.2 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação do interessado. 

15.5 – A participação do interessado implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

15.6 – O presente Chamamento Público não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 
BHTRANS revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e 
fundamentado. 

15.7 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento do envelope de documento para habilitação/credenciamento. 

15.8 – Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos 
demais Anexos se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou 
omissões. 

15.9 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão ser 
comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco) dias do evento, 
para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando o Leiloeiro Oficial 
convocado alegar a sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas. 

15.10 – Todos os procedimentos relativos ao presente Chamamento Público, inclusive quanto aos 
casos omissos, subordinam-se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste 
Edital. 

15.11 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas deste Chamamento Público. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2016. 
 
 
 

Ben-Hur Silva de Albergaria 
Diretor de Administração e Recursos Humanos 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – BHTRANS 
 

ATENÇÃO: 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

O envelope e/ou outros documentos dos Leiloeiros inabilitados estarão disponíveis para devolução 
aos interessados (inciso II do art. 43 da Lei 8666/93) pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da publicação da decisão final do certame no DOM.  
Encerrado esse prazo, os documentos serão considerados inservíveis e inutilizados pela CPL – 
BHTRANS. 
 

CPL – BHTRANS  
Av. Eng.º Carlos Goulart, 900 - Prédio 1 – Bairro Buritis – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.455-902  

Telefone: 0 xx 31 3379-5591 
Fax: 0 xx 31 3379-5590 

E-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 
Site: www.bhtrans.pbh.gov.br 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO 

Credenciamento de leiloeiros para a realização de leilões de veículos e de outros bens móveis sob a 
responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS. 
 
2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 
 
2.1 – Os leilões a serem realizados pelos leiloeiros serão para: 
  
a) Veículos removidos, recolhidos e apreendidos, que se encontram sob a gestão da BHTRANS; 

  
b) Bens móveis inservíveis e sucatas, observadas às condições estipuladas na legislação que rege a 
matéria. 

 
2.2 – Os Leiloeiros deverão: 

 
a) Definir, juntamente com a Comissão Especial de Alienação, as condições de venda e as regras 
para os participantes, inclusive estabelecendo lances mínimos; 

 
b) Definir, juntamente com a Comissão Especial de Alienação, os devidos lotes de veículos que terão 
condições de segurança para trafegar em via pública e os lotes de veículos considerados sucatas, se 
houver. 

 
c) Ser o responsável pela contratação e pagamento do vistoriador que, além de emitir o laudo dos 
veículos, deverá avaliá-los com valor mínimo de arrematação (considerando as características reais 
dos veículos) e proceder com o corte dos chassis, placas e código VIN dos veículos que forem 
leiloados e classificados como sucata, nos termos deste Termo de Referência e da legislação vigente. 
 
2.2 – Os leilões dos bens deverão ser realizados por lote, tipo maior lance, nunca inferior ao valor da 
avaliação, cujo pagamento deverá ser efetuado pelo arrematante, nos termos do Edital previamente 
publicado. 
 
3 – CONDIÇÕES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEILÕES 

 
3.1 – Para a operacionalização do leilão, o Leiloeiro Oficial deverá realizar os seguintes trabalhos: 
 
3.1.1 – Leilão de Veículos: 
 
I – Contratar, em conformidade com a legislação vigente e com o disposto neste Termo, a empresa 
responsável por realizar a pré-análise (vistoria) dos veículos, verificando a possibilidade de alienação 
dos mesmos, considerando o disposto no art. 15º da Resolução nº 623, de 06/09/2016, do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN e observando os termos e condições dispostos no Anexo II – 
Qualificação e Atribuição do Vistoriador. 
 
II – Acompanhar a visita dos interessados ao local onde se encontrarem os veículos e/ou bens a 
serem leiloados. 
 
III – Promover a divulgação publicitária do leilão. 
 
IV – Disponibilizar estrutura física, tecnológica e humana necessária à realização do leilão, 
observando as seguintes condições: 
 
a) Local em Belo Horizonte ou região metropolitana que comporte, no mínimo, 500 (quinhentas 
pessoas) sentadas, bem como estrutura para, se for caso, realizar leilão “on-line”; 
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a.1) A decisão de realização do leilão na forma “on line” ficará a critério da BHTRANS. 
 
b) Telão com dimensões adequadas para a divulgação dos lotes e a execução simultânea do leilão 
“on-line”, se for o caso; 
 
c) Equipamentos de som e de informática; 
 
d) Equipe adequada para garantir o atendimento rápido aos arrematantes, inclusive caixas para 
recebimento dos valores; 
 
e) Sistema informatizado que permita o cadastro de clientes, impressão de documentos diversos e 
impressão de notas de venda dos valores. 
 
V – Caso o Leiloeiro Oficial Contratado tenha interesse em transferir os veículos a serem leiloados 
para dependências próprias, todas as despesas de remoção (transferência/retorno) correrão por sua 
conta e responsabilidade. 
 
VI – Poderá a Contratante, por conveniência administrativa, definir condições diversas das 
anteriormente tratadas. 
 
3.1.2 – Leilão de outros bens móveis: 
 
I – A operacionalização do leilão de outros bens móveis deverá seguir, no que couber, os termos e 
condições previstos nos incisos I a VI do subitem 3.1.1 deste Termo. 
 
3.1.3 – Não conseguindo realizar a venda de todos os bens (veículos ou outros bens) em um único 
leilão, o Leiloeiro Oficial Contratado ficará obrigado a realizar tantos leilões quantos forem 
necessários para a alienação total do objeto contratado. 
 
3.1.4 – Os bens arrematados serão pagos pelo arrematante, após a assinatura da ata do leilão, à 
vista ou no percentual estabelecido no edital específico do leilão, não podendo este ser inferior a 5% 
(cinco por cento) do valor do bem arrematado. 
 
3.1.5 – Optando pelo pagamento parcelado, o restante deverá ser pago no prazo estipulado no edital 
do leilão, sob pena de perder em favor da BHTRANS o valor recolhido. 
 
4 – PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
4.1 – O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de 
publicação do resultado final no DOM – Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado nos 
termos da legislação vigente. 
 
5 – REMUNERAÇÃO 
 
5.1 – Será devido ao Leiloeiro Oficial Contratado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da arrematação, a título de comissão, de exclusiva responsabilidade dos arrematantes, ficando a 
BHTRANS isenta de todos e quaisquer ônus decorrentes do leilão, a qualquer título. 

 
5.2 – O Leiloeiro será reembolsado pelas despesas com vistoria, desde que comprovados os gastos, 
no valor máximo de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por veículo. 

5.2.1 – As despesas com o reembolso das vistorias realizadas nos veículos serão arcadas com 
recursos provenientes do Fundo de Transporte Urbano – FTU, por meio da rubrica “Leilão de 
Veículos”. 
 
6 – PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO 
 
6.1 – Após a publicação dos leiloeiros credenciados, a BHTRANS realizará um único sorteio para 
definir a ordem de contratação dos mesmos. 
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6.1.1 – O sorteio será realizado em sessão pública e o seu resultado devidamente registrado em Ata. 
 
6.1.2 – A convocação para o sorteio será realizada por meio de publicação no Diário Oficial do 
Município – DOM (www.pbh.gov.br/dom) com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência.  
 
6.1.3 – A participação dos Leiloeiros credenciados será facultativa. 
 
6.2 – Antes da realização de cada leilão, a BHTRANS convocará o leiloeiro correspondente para 
assinatura do contrato, obedecendo a ordem de contratação definida no sorteio. 
 
6.3 – O prazo de vigência do contrato será estabelecido em função do objeto a ser leiloado. 
 
6.4 – O Leiloeiro Contratado deverá dispensar, em todos os eventos, igual tratamento a todos os 
bens disponibilizados para venda, tanto na divulgação (propaganda) como, principalmente, na tarefa 
de identificar possíveis interessados, independente do valor e da liquidez dos mesmos. 
 
6.5 – Após a contratação do último leiloeiro sorteado, iniciar-se-á a convocação a partir do primeiro 
Leiloeiro novamente e assim sucessivamente. 
 
7 – DEMAIS CONDIÇÕES 
 
As demais condições encontram-se definidas no Edital e seus Anexos. 
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ANEXO II 
QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO VISTORIADOR 

 
 
1 – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DA VISTORIA  
 
1.1 – O leiloeiro oficial deverá contratar serviços de vistoria nos veículos aptos a serem 
leiloados, incluindo emissão de laudo técnico, identificação completa e avaliação dos bens.  
 
1.2 – As pessoas, físicas ou jurídicas, contratadas pelo Leiloeiro Oficial para prestação do 
serviço de vistoria, deverão estar devidamente credenciadas por órgão do sistema nacional de 
trânsito como “CREDENCIADA DE VISTORIA E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR” mediante 
documentação comprobatória. 
 
1.3 – Nos casos de veículos leiloados na condição de SUCATA inclui-se também a execução 
dos recortes dos números de identificação destes veículos (recorte de placas, números de 
chassis e de motores), conforme previsto no artigo 9° da Resolução n.°331/2009 do 
CONTRAN. 
 
1.4 – Pelo serviço de vistoria, incluindo emissão de laudo técnico, identificação completa e 
avaliação dos bens, o leiloeiro será reembolsado, desde que comprovados os gastos, no 
importe máximo de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por veículo. 
 
2 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
 
2.1 – O total de veículos a serem vistoriados é de aproximadamente 230 (duzentas e trinta) 
unidades. 
 
2.2 – As vistorias serão realizadas nas dependências do pátio da BHTRANS, situado à Rua 
Senador Milton Campos, n.° 1012, bairro Santa Maria, Belo Horizonte/MG, em dias úteis e em 
horário comercial. 
 
2.3 – A execução dos serviços será realizada de acordo com as necessidades da BHTRANS, 
obedecendo aos prazos previstos no cronograma previamente disponibilizado. 
 
2.4 – A BHTRANS reserva-se o direito de exigir a execução mínima de 30 (trinta) vistorias por 
dia útil, dentro do prazo de execução previsto em cronograma disponibilizado. 
 
2.5 – Os veículos a serem vistoriados encontram-se trancados, sem disponibilidade de chaves 
para abertura. Portanto, para a realização das vistorias, a Contratada deverá providenciar a 
abertura dos veículos a serem vistoriados sem avariar os bens, contratando, sem ônus 
adicional para a BHTRANS, profissional especializado em abertura de fechaduras (chaveiro) 
para proceder com a abertura dos veículos e posterior fechamento se necessário for, sem 
danos aos bens.  
 
3 – FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO 
 
3.1 – A BHTRANS autorizará a realização da abertura e vistoria dos veículos de acordo com 
cronograma a ser previamente acordado e definido em conjunto com o Leiloeiro Oficial, 
levando em consideração o interesse público e os prazos legais. 
 
3.2 – O prazo de entrega dos laudos de vistoria e do relatório final contendo os resultados das 
vistorias será de até 15 (quinze) dias, contados a partir do término das vistorias técnicas de 
todos os lotes indicados pela Contratante. 
 
3.3 – O recorte para inutilização dos números de chassi, registro VIN e placas de identificação 
ocorrerá nas dependências da BHTRANS (Pátio de Recolhimento de Veículos Infratores do 
Município) e no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias após a realização do leilão, de acordo 
com a autorização específica a ser emitida pela BHTRANS. 
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4 – QUALIDADE E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 – O serviço prestado será acompanhado pela BHTRANS e deverá ser aprovado, através da 
Comissão Especial de Alienação, instituída por meio de Portaria específica. 
 
4.2 – Considerar-se-á cumprida a obrigação quando o objeto for entregue e devidamente aceito 
pela Comissão Especial de Alienação, sempre em atendimento às condições previstas neste 
Instrumento e na legislação pertinente. 
 
4.3 – O recebimento do objeto não isenta o Contratado da responsabilidade civil, administrativa 
e penal decorrente de irregularidades, fraudes ou inconsistências de dados ou laudos emitidos 
para o leilão da BHTRANS. 
 
5 – OBRIGAÇÕES DO VISTORIADOR CONTRATADO 
 
5.1 – Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 
 
5.2 – Entregar o material de acordo com as especificações constantes neste documento. 
 
5.3 – Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela BHTRANS, quanto à 
execução do serviço. 
 
5.4 – Garantir a boa qualidade do serviço prestado. 
 
5.5 – Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 
execução do serviço. 
 
5.6 – Submeter-se às normas e determinações da BHTRANS no que se referem à execução do 
serviço. 
 
5.7 – Não transferir ou ceder o serviço a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento da BHTRANS. 
 
5.8 – Prestar o serviço, de acordo com os cronogramas e necessidades da BHTRANS, 
permitindo o acompanhamento pela Comissão Especial de Alienação da BHTRANS. 
 
5.9 – Realizar a pré-análise (vistoria) dos veículos, verificando a possibilidade de alienação dos 
mesmos, considerando o disposto no art. 7º da Resolução n.º 331, de 14/09/2009, do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN. 
 
5.10 – Emitir os laudos técnicos, bem como o relatório final com os resultados das vistorias 
realizadas, em conformidade com as exigências da legislação vigente à época da execução 
dos trabalhos, com prazo máximo de 15 (quinze) dias após o término da efetivação das 
vistorias. 
 
5.11 – Definir, juntamente com o Leiloeiro Oficial e a Comissão Especial de Alienação, os 
devidos lotes de veículos que terão condições de segurança para trafegar em via pública e os 
lotes de veículos considerados sucatas, se houver. 
 
5.12 – Definir, juntamente com o Leiloeiro Oficial e a Comissão Especial de Alienação, os 
lances mínimos de cada lote a ser leiloado, levando em consideração os valores reais de 
mercado e as condições físicas de cada bem. 
 
5.13 – Recortar, após concluído o leilão e mediante autorização da BHTRANS, as partes do 
chassi que contêm o registro VIN e as placas dos veículos leiloados na condição de SUCATA, 
conforme determina a legislação específica, identificando os recortes por lote e entregando-os 
à Contratada para destinação legal. 
 
6 – OBRIGAÇÕES DA BHTRANS 
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6.1 – Efetuar os reembolsos das despesas nos termos estabelecidos neste Instrumento. 
 
6.2 – Disponibilizar para o vistoriador, com o mínimo de 15 (quinze) dias antecedentes ao início 
das vistorias, a lista dos veículos a serem vistoriados, bem como o cronograma das atividades 
a serem realizadas. 
 
6.3 – Acompanhar todo o processo de vistorias e avaliação dos bens, disponibilizando 
funcionário para proceder com este acompanhamento de acordo com os dias e horários 
previamente acertados entre a BHTRANS e o vistoriador. 
 
6.4 – Notificar o vistoriador  contratado pelo leiloeiro oficial, por escrito, fixando-lhe prazo para 
corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na prestação dos serviços. 
 
6.5 – Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 
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ANEXO III 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS 
(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 4.1.1 do Edital) 

 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Chamamento Público n.º 01/2016. 
 
 
Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões de veículos e de 
outros bens móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS. 
 
 
 
........................(nome)..................., inscrito(a) na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº 
............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .........................., inscrito(a) no CPF 
sob o nº ......................................., residente à ...........................(endereço completo)................., 
vem requerer à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS e 
Comissão Permanente de Licitação seu credenciamento como leiloeiro(a) oficial, declarando 
total conhecimento  e concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
Declara, ainda, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para o 
credenciamento/habilitação previstos no referido Edital. 
 
Declara, finalmente, que não é empregado(a) ou servidor(a) ocupante de cargo efetivo, 
comissionado(a) ou de direção e de assessoramento da Administração Direta ou Indireta do 
Município de Belo Horizonte, e que não possui cônjuge nesta situação. 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Solicitante – Leiloeiro(a) Oficial 

(Identificação: nome e nº de Inscrição na JUCEMG) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA 
(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 4.1.10 do Edital) 

 
 
Chamamento Público n.º 01/2016. 
 
 
Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões de veículos e de 
outros bens móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS. 
 

 
........................(nome)..................., inscrito(a) na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº 
............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .........................., inscrito(a) no CPF 
sob o nº ......................................., residente à ...........................(endereço completo).................,, 
DECLARO ter condições de disponibilizar infraestrutura necessária à realização de leilões 
(veículos, equipamentos, sucatas etc.), com pátio que comporte os bens a serem leiloados e 
área coberta para no mínimo 500 (quinhentas) pessoas sentadas, equipamentos de som e 
informática, telão adequado à divulgação dos bens, além da estrutura para realizar leilão 
online, tudo localizado em Belo Horizonte/MG ou região metropolitana. 
 
O(a) leiloeiro(a) oficial, caso queira, poderá indicar abaixo outras facilidades acaso existentes:  

 
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 
DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, estando ciente de que 
na hipótese de falsidade desta, estarei sujeito(a) às penalidades previstas no Edital de 
Chamamento Público e seus Anexos, e demais sanções legais cabíveis. 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Solicitante – Leiloeiro(a) Oficial 

(Identificação: nome e nº de Inscrição na JUCEMG) 

 



 

 BHTRANS – Chamamento Público n.º 01/2016 – Anexo V – Dec. Empregador – Página 1 de 1 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 4.1.11 do Edital) 
 
 
 
 
Chamamento Público n.º 01/2016. 
 
 
Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões de veículos e de outros bens 
móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS. 
 
 
 
 

........................(nome)..................., inscrito(a) na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº 

............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .........................., inscrito(a) no CPF sob o 

nº ......................................., residente à ...........................(endereço completo).................,  

DECLARO(A), sob as penalidades da Lei, que atende à exigência do inciso V do art. 27 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não 

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

menor de dezesseis anos; 

 
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

 
[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 
 
Declara ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua Habilitação, na forma do 

disposto no § 2° do art. 32, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Solicitante – Leiloeiro(a) Oficial 

(Identificação: nome e nº de Inscrição na JUCEMG) 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS, sociedade 
de economia mista municipal situada à Av. Eng. Carlos Goulart, n.º 900, Bairro Buritis, Belo Horizonte, 
MG, CEP 30.455-902, inscrita no CNPJ sob o n.° 41.657.081/0001-84, neste ato representada por seu 
Presidente, Sr. Ramon Victor Cesar, doravante denominada Contratante e o ........................, residente e 
domiciliado à ..........................., CEP ................, inscrito no CPF sob o n.º ......................, doravante 
denominado Leiloeiro, celebram este Contrato, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal n.º 
8.666/93, suas modificações posteriores e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01.159.689/16-15, ao 
Chamamento Público n.º 01/2016 e respectivos anexos, que integram este documento, 
independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Ação Regional e Operação – DRO, da 
Contratante. 

1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Apoio Operacional – GEAOP, da 
Contratante. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Contrato a realização de leilões, por lote, do tipo maior lance, com o 
objetivo de alienar bens móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à Contratante. 

2.2. Os bens móveis a serem alienados constituem-se de veículos automotores apreendidos, removidos 
e recolhidos que se encontram sob a guarda da Contratante, bem como outros materiais classificados 
como sucata. 

2.3. Para a realização do leilão será necessária a autorização de venda feita pela Contratante. 

2.4. Todas as condições de operacionalização do leilão serão conforme disposto no Edital e respectivos 
Anexos do Chamamento Público mencionado no subitem 1.1 deste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A contratação do Leiloeiro não gerará ônus para a Contratante. Pelos serviços prestados será 
devido ao Leiloeiro, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a título de 
comissão, de exclusiva responsabilidade dos arrematantes, ficando a Contratante isenta de todos e 
quaisquer ônus decorrentes do leilão, a qualquer título. 

4.2. O Leiloeiro será reembolsado pelas despesas com vistoria, desde que comprovados os gastos, no 
importe máximo de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por veículo. 

4.2.1. As despesas com o reembolso das vistorias realizadas nos veículos serão suportadas pela conta 
contábil ..........., centro de custo ............, funcional programática n.º ......................, natureza de despesa 
............, item ...., fonte ....., unidade orçamentária ..... e unidade administrativa ..... 

4.2.2. O valor total previsto de reembolso das vistorias é de R$ ............ (...................................). 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento e nos Anexos ao 
Edital supramencionado, são obrigações do Leiloeiro: 

5.1. Auxiliar a Comissão Especial de Alienação na elaboração dos editais de leilão. 

5.2. Disponibilizar estrutura física necessária à realização do leilão, conforme previsto no Edital e 
anexos.  

5.3. Destinar e preparar o local para o leilão, dotando-o de todos os equipamentos necessários à 
realização do evento. 

5.4. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços necessários à realização do 
leilão, sem quaisquer ônus para a Contratante. 

5.5. Divulgar o leilão por meio de jornal de grande circulação e por folder, faixas, cartazes informativos 
ou outros meios de comunicação, disponibilizando a descrição dos veículos e as fotos em site da 
internet. 

5.5.1. A divulgação através de mala direta deverá ser feita com o envio de, no mínimo, 500 (quinhentas) 
unidades. 

5.5.2. As despesas referentes à divulgação do leilão serão de responsabilidade do Leiloeiro. 

5.5.3. O material de divulgação deverá ser submetido à análise e aprovação da Contratante, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis da data da realização do evento. 

5.5.4. O prazo mínimo da divulgação até a realização do leilão será de 15 (quinze) dias, contados da 
última publicação, conforme inc. III, do § 2º, do art. 21 da Lei 8.666/93. 

5.6. Fazer constar, no material de divulgação, a descrição e a foto dos bens a serem leiloados, bem 
como as demais informações relevantes sobre o leilão, telefones e endereço eletrônico (email) para 
contatos e esclarecimentos adicionais. 

5.7. Identificar e selecionar os bens, organizando-os em lotes, contribuindo para facilitar o leilão, bem 
como para a sua avaliação, tudo sob a coordenação da Contratante. 

5.8. Limpar e higienizar os bens a serem leiloados. 

5.9. Oferecer segurança ao local do evento, aos participantes e aos valores e documentos envolvidos no 
mesmo até a efetiva entrega ao arrematante. 

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

5.11. A prestação de contas inicial deverá ser feita no prazo de 3 (três) dias após o encerramento do 
leilão, indicando os bens arrematados, respectivos valores unitários e os possíveis bens não 
arrematados, devendo informar, ainda, a condição em que os bens foram arrematados (parcelamento ou 
quitação total). 

5.12. Posteriormente, será apresentada a prestação de contas final, inclusive com demonstrativos, em 
até 10 (dez) dias, contados a partir da data da prestação de contas inicial, após cumpridas as obrigações 
previstas neste Instrumento e seus anexos. 

5.13. Fornecer aos arrematantes vencedores os Autos de Arrematação e os recibos das comissões 
pagas. 
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5.14. Entregar ao arrematante a documentação, auxiliando a Contratante nas providências necessárias 
para o respectivo desembaraço junto à Delegacia de Trânsito – DETRAN, caso o bem leiloado seja 
veículo automotor. 

5.15. Atender às solicitações feitas pela Contratante e mantê-la informada sobre qualquer ocorrência 
incomum relacionada ao leilão. 

5.16. Apresentar Ata circunstanciada, com seu respectivo relatório, à Comissão Especial de Alienação, 
após a realização da sessão pública do certame. 

5.17. Devolver a comissão paga pelo(s) arrematante(s) caso ocorra anulação do leilão por decisão 
judicial. 

5.17.1. A comissão deverá ser devolvida em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de publicação da 
anulação. 

5.18. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do leilão. 

5.19. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações 
tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

5.20. Comprovar as condições de credenciamento exigidas no Edital no momento da assinatura do 
Contrato, e mantê-las durante toda a vigência do mesmo. 

5.21. Guardar sigilo das informações que lhe serão repassadas para cumprimento do Contrato e 
responsabilizar-se, perante a Contratante, pela indenização de eventuais danos decorrentes da quebra 
do sigilo dessas informações, ou pelo seu uso indevido. 

5.22. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem a causar à Contratante 
ou a terceiros, tendo como agente o Leiloeiro, seu representante ou seus empregados/contratados. 

5.23. Submeter previamente à aprovação da Contratante, qualquer material ou peça publicitária sobre o 
evento.  

5.24. Decorridos os prazos previstos no art. 14º da Resolução n.º 623 de 06/09/2016 do CONTRAN, 
emitir e, após aprovação do Presidente da Comissão Especial de Alienação e do Presidente da 
BHTRANS, solicitar à Contratante que publique aviso do edital de leilão, em jornal de grande circulação 
na região, ressalvado o disposto no item 6.3 e divulgar pelos meios de comunicação próprios, 
observados os prazos fixados no Inc. II, do § 2º, do art. 21, da Lei n.º 8.666/93. 

5.25. Realizar o leilão nas datas fixadas no edital previamente publicado. 

5.26. Disponibilizar telefone fixo para ligações dos interessados, sem ônus para a Contratante. 

5.27. Emitir as notas fiscais, cartas de arrematação e alvarás de liberação, a serem assinadas pelo 
Presidente da Comissão Especial de Alienação, sendo que a entrega dos bens arrematados será 
realizada pela Contratante. 

5.28. Havendo necessidade de aprovação da Autoridade Superior da Contratante, os documentos 
deverão ser encaminhados à Comissão Especial de Alienação para as providências pertinentes. 

5.29. Auxiliar o Presidente da Comissão Especial de Alienação na elaboração do relatório final. 

5.30. Tomar todas as providências necessárias à entrega dos veículos e/ou outros bens móveis ao 
arrematante sem qualquer ônus adicional para o mesmo. 
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5.31. Auxiliar a Contratante na tomada de todas as providências cabíveis para cumprimento do 
estabelecido nos artigos 32 a 34, da Resolução nº 623 de 06/09/2016. 

5.32. Auxiliar a Contratante na tomada de todas as providências para sanar quaisquer embaraços 
existentes, para que esta possa proceder à entrega dos bens. 

5.33. Pagar os tributos federais, estaduais, municipais, inclusive multas, seguros, contribuições e outros 
encargos decorrentes do leilão a ser realizado, observado o disposto no subitem 6.11. 

5.34. Cumprir e fazer cumprir rigorosamente os termos do Anexo II – Qualificação e Atribuição do 
Vistoriador, do Edital em epígrafe. 

5.35. Cumprir sistematicamente as datas e os horários estipulados pela Contratante, salvo motivo de 
força maior, a critério da mesma. 

5.36. Comparecer, sempre que convocado, à sede da Contratante para atender solicitações, 
reclamações ou outras observações que porventura possam ocorrer. 

5.37. O Leiloeiro deverá alocar, além do pessoal necessário, também sob sua inteira responsabilidade, 
os equipamentos compatíveis com os serviços especializados que estão sendo contratados e os 
respectivos materiais. 

5.38. Responsabilizar-se pelo pagamento dos boletos referente a multas, impostos e taxas pendentes no 
prontuário do veículo até o valor máximo da arrematação. 

5.39. Os boletos são repassados pela Contratante e cabe ao leiloeiro efetuar o pagamento e prestar 
contas, entregando a Comissão Especial de Alienação todos os comprovantes originais e planilha 
constando a relação de débitos pagos. 

5.40. Aceitar e acatar as exigências da Contratante quanto à execução dos serviços. 

5.41. Executar os serviços pactuados com rigorosa observância da melhor técnica aplicável a serviços 
de igual natureza. 

5.42. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante. 

5.43. Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de todo o seu pessoal, das normas estabelecidas no 
Código Nacional de Trânsito e daquelas estabelecidas pela Contratante.  

5.44. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
formalizado da Contratante.  

5.45. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento formalizado da Contratante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. Nomear a Comissão Especial de Alienação. 

6.2. Preparar, emitir e postar as notificações previstas no art. 4º e 5º da Resolução n° 623/2016. 

6.3. Divulgar o leilão conforme determinado no Art. 20 da Resolução n.° 623/2016. 

6.4. Apresentar ao Leiloeiro a relação dos veículos e/ou outros bens móveis a serem disponibilizados 
para o leilão. 

6.5. Prestar todos os esclarecimentos e informações necessários ao bom andamento do processo de 
alienação. 
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6.6. Acompanhar a prestação dos serviços verificando o cumprimento das obrigações assumidas pelo 
Leiloeiro. 

6.7. Publicar no Diário Oficial do Município o aviso do edital do leilão, observado o prazo fixado no inc. II, 
do § 2º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93 para a modalidade. 

6.8. Emitir o relatório final para publicação, em órgão oficial, da homologação e do resultado final. 

6.9. Proceder à entrega dos bens aos arrematantes.  

6.10. Preparar, encaminhar e acompanhar o andamento de toda a documentação necessária à 
transferência dos veículos, junto ao DETRAN, Órgãos Fazendários e outros, de Minas Gerais e demais 
Estados da Federação, até a liberação final do veículo, com o apoio do Leiloeiro. 

6.11. Se o valor apurado não for suficiente para quitação dos débitos existentes, deverá ser comunicado 
aos órgãos e entidades de trânsito credores. Esses débitos deverão ser desvinculados do prontuário do 
veículo, na forma prevista nos artigos 25, 35, 36 e 37 da Resolução n.° 623/2016. Em havendo sobras, 
emitir extratos de multas para pagamento segundo critérios legais. 

6.12. Zelar pelo numerário resultante da arrematação até a quitação dos débitos dos veículos e eventual 
devolução do saldo ao ex–proprietário conforme a Resolução, possibilitando o “fechamento” do 
procedimento e do relatório final. 

6.13. Acompanhar todos os trabalhos do Leiloeiro, conferindo a documentação relativa aos bens 
leiloados e, se for o caso, submetê-la à aprovação/assinatura da autoridade superior. 

6.14. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos neste Instrumento, observadas as disposições 
da Lei n.º 8.666/93. 

6.15. Notificar o Leiloeiro, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas na prestação dos serviços. 

6.16. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos neste Contrato, observadas as disposições da 
Lei n.º 8.666/93. 

6.17. Autorizar formalmente a venda dos veículos e/ou bens móveis. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão ser 
aplicadas ao Leiloeiro, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013: 

7.1. Advertência. 

7.2. Multas, nas seguintes condições: 

a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na execução 
dos serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), correspondente a até 30 
(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, 
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do Contrato, quando houver o descumprimento das 
normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do inciso IV do artigo 7º do 
Decreto Municipal 15.113/2013; 
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c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de o Leiloeiro entregar o 
objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com 
vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Leiloeiro der 
causa à rescisão do Contrato; 

7.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras 
multas previstas no item 7.2, cumulando-se os respectivos valores. 

7.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime o Leiloeiro da reparação das 
eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da 
execução deste Contrato. 

7.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 

7.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEFIN – Gerência de Finanças da Contratante 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

7.2.5. Caso o Leiloeiro deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 
observando-se os seguintes critérios: 

a) Descontar-se-á das faturas futuras; 

b) Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito correspondente inscrito 
em dívida ativa. 

7.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total do 
Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

7.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto em 
desacordo com o estabelecido. 

7.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013. 

7.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade de 
suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de ato ou 
fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão grave ao 
interesse público. 

7.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013. 

7.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios da 
ampla defesa e do contraditório. 

7.8. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, o Leiloeiro poderá ser excluído do cadastro de 
credenciamento, de acordo com a gravidade da ocorrência, nos seguintes casos: 

I – Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento; 

II – Prestar serviço considerado insatisfatório pela Contratante; 

III – Ser advertido por 02 (duas) ou mais vezes em um prazo de 06 (seis) meses; 



 
 

 
 
Contrato de prestação de serviço para a realização de 
leilões, que entre si celebram a Empresa de Transportes e 
Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS e ................. 
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IV – Omitir ou prestar informações inverídicas sobre a condição de venda dos bens, que resultem na 
posterior desistência do adquirente em realizar a compra; 

V – Deixar de devolver a comissão paga pelo(s) arrematante(s), no prazo de 02 (dois) dias úteis da 
comunicação do fato nos casos previstos no subitem 5.20 deste Contrato; 

VI – Cometer falsidade ideológica. 

CLÁUSULA OITAVA – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
8.1. A execução do Contrato será acompanhada pela Comissão Especial de Alienação, devendo esta 
registrar todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas. 
 
8.1.1. A Comissão Especial de Alienação será designada pela Contratante, mediante publicação de 
Portaria específica. 
 
8.1.2 – O acompanhamento de que trata o subitem 8.1 não exclui e nem reduz a responsabilidade do 
Leiloeiro por quaisquer irregularidades, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios 
e na ocorrência desses, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos. 

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

9.2. O Contrato poderá ser rescindido antes do prazo de sua vigência, mediante a alienação total dos 
bens relacionados pela Contratante. 

9.3. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente de 
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e legislação subsequente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, com 
as testemunhas abaixo. 

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de 201____.  

 
.......................................... 

Leiloeiro Ben-Hur Silva de Albergaria 
Diretor de Administração e Recursos Humanos  

BHTRANS 
 

 
Testemunhas: 
1 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

2 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

 


