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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021                               

 
 
 
          O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL , no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, através da 

Comissão, Portaria 4662/2020, torna público, para o conhecimento dos interessados que está 

procedendo o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, a partir do dia 26/02/2021, ficando 

aberto até o dia 26/02/2022, no horário de expediente, na Prefeitura Municipal de São Gabriel-

RS, na rua Duque de Caxias, 268, para fins de CREDENCIAMENTO , de LEILOEIRO 

OFICIAL  para realização de leilão público dos bens inservíveis. O valor do pagamento de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor dos bens arrematados será efetuado diretamente ao leiloeiro, 

pelos arrematantes, após a conclusão do leilão.  

                                        

I - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

Os profissionais interessados, deverão protocolar no Prédio do Centro Administrativo da 

Prefeitura Municipal de São Gabriel-RS, no período supra indicado, os documentos abaixo 

relacionados, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) servidor(es) do 

Setor de Licitações.  

 

Somente será efetivado o credenciamento dos interessados que: 

 

a) Apresentarem em sua totalidade os documentos exigidos neste edital, que serão analisados 

pela Comissão; 

 

b) For homologado pelo Prefeito Municipal.   
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II - DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

a) Cópia autenticada em cartório, ou por servidor do município, do Registro de Identidade (RG) 

e CPF; 

b) Preenchimento da declaração do Anexo I; 

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal; 

d) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio do proponente; 

f) Prova de regularidade emitida pela Justiça do Trabalho (TST), através da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT; 

g) Comprovante de inscrição junto à Previdência Social como contribuinte individual; 

h) Comprovante de registro de leiloeiro oficial, comprovada com cópia da certidão de matrícula 

como leiloeiro oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul 

(JUCERGS); 

i) Atestado (s) de Capacidade Técnica do Leiloeiro, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado. 

 

III – ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL 

 

Realização de leilão público dos bens considerados inservíveis ou obsoletos da 

Administração Pública. 

 

IV- CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1.  É vedado o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município 

(Lei Federal n° 8.666/93, art. 9°, III), ou que, for servidor público em exercício de cargo em 

comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro 

oficial de candidatura para qualquer desses cargos; 
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2.  Havendo mais de um profissional habilitado, a ordem de classificação será por SORTEIO 

PÚBLICO , em data a ser marcada e divulgada pelo Município através do DOE/RS e pela 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO – DIARIO ELETRONICO D A FAMURS . 

3.    O prazo inicial de credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por 
iguais períodos, até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 
 

4.    O leilão será realizado em data e horário a ser definido posteriormente pelo Município, 
participando do mesmo o leiloeiro que estiver credenciado e na ordem de classificação 
obtida através do SORTEIO PÚBLICO.  
 

V - DO PAGAMENTO 

Os serviços a serem prestados não terão custo para o Município, visto que o leiloeiro 

receberá 5% sobre o valor alcançado do bem arrematado, diretamente do arrematante, não 

prejudicando o valor total a ser pago ao Município. 

 

VI - DO PESSOAL CREDENCIADO 

1. É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado, os encargos sociais e 

previdenciários, resultantes da prestação do serviço como profissional autônomo, cujo ônus e 

obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município.              

           

VII - FORMALIZAÇÃO 

1.   O credenciamento será formalizado mediante Termo de credenciamento - Anexo II, deste 

edital. 

 

VIII - INFORMAÇÕES 

O modelo de proposta e maiores informações poderão ser obtidos de Segundas às Sextas-Feiras, 
na Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal da Fazenda, na Diretoria de Compras, no horário de 
expediente da Prefeitura, ou pelo fone: (55) 3237-1376/1374 – ramal 227. 
                        Prefeitura Municipal de São Gabriel, 22 de fevereiro de 2021. 

 
______________________                         _________________________________________ 
Rossano Dotto Gonçalves,                                         Artur Delfino Castro Goularte, 
Prefeito Municipal                                               Secretario Municipal da Fazenda 
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 ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° ________/2021 

______________________________________________(nome completo), _____________, 

(nacionalidade), _______________________ (estado civil), ______________ (profissão), 

inscrito no CPF/MF n° ___________________, e portador da Carteira de Identidade n°. 

______________________, residente e domiciliado _____________ 

_______________________________________________________  

DECLARO QUE: 

a) Estou ciente e aceito todos os termos e condições do Edital de  Credenciamento e a estes 

desde já me submeto, bem como possuo disponibilidade e estou ciente de que a data do leilão 

será marcada de acordo com a necessidade do Município. 

b) Estou ciente de que contratação dos serviços constantes do Edital, não gera qualquer tipo de 

vínculo empregatício com o Município de São Gabriel, razão pela qual, assumo a 

responsabilidade do recolhimento de toda e qualquer despesa de natureza fiscal e previdenciária. 

c) Sob as penas da lei, que as cópias dos documentos apresentados são fiéis aos originais, 

estando à disposição do Município de São Gabriel para comprovação sempre que solicitado. 

d) Que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com órgãos públicos e que está ciente 

das condições para prestação dos serviços e que estará disponível em datas e horários definidos 

pelo município para realização do leilão. 

São Gabriel, _____ de __________ de 2021. 

 

.................................................................... 
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   ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENT0 N.° _____/2021 

 
Chamamento Público nº 002/2021 

        

 O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL , pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede administrativa na rua  Duque de Caxias, 268,  inscrito no CNPJ/MF 

88.768.080/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Rossano Dotto 

Gonçalves, brasileiro, casado, CPF nº 059.232.200-91, RG nº 3017728423, doravante 

denominado CREDENCIANTE , e _________________________________, doravante 

denominado CREDENCIADO(A),  têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, de 

conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto 

                                    O presente termo tem por objeto o credenciamento de LEILOEIRO 

OFICIAL  para realização de leilão público, conforme Edital de Chamamento Público nº 

002/2021 que é parte integrante deste Termo. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - do prazo 

                                           O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, 
podendo ser renovado por iguais períodos, até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA - da forma e do prazo do pagamento 

 1.Os serviços a serem prestados não terão custo para o Município, 

visto que o leiloeiro receberá 5% do valor alcançado do bem arrematado, diretamente do 

arrematante. 

           2. O leilão será realizado em data e horário a ser definido 
posteriormente pelo Município, participando do mesmo o leiloeiro que estiver credenciado 
e na ordem de classificação obtida através do SORTEIO PÚBLICO.   
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 CLÁUSULA QUARTA - das atribuições do profissional 

 Realização de leilão público dos bens considerados inservíveis ou 

obsoletos da Administração Pública, conforme legislação municipal, em data(s) a ser(m) 

marcada(s) pelo Município. 

 

 CLÁUSULA SEXTA - da fiscalização 

 O CREDENCIANTE realizará, subsidiariamente, fiscalização dos 

serviços decorrentes desse Termo ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração, a 

cargo do servidor _______________, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do(a) 

CREDENCIADO(A) na prestação do serviço, objeto desse Termo. 

                                  A CREDENCIADO(A)  é responsável pelos danos ou prejuízos que 

causar a qualquer título ao CREDENCIANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do 

contrato, respondendo por si e seus sucessores. 

 

 CLÁUSULA SETIMA - da rescisão 

 A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses: 

a) pela ocorrência de seu termo final; 

b) por solicitação do(a) CREDENCIADO(A); 

c) por acordo entre as partes; 

d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento 

de condição estabelecida no edital ou no Termo de Credenciamento. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA – da escolha do leiloeiro para realização de 

Leilão Público 

 Havendo mais de um profissional habilitado, a ordem de classificação 

será por SORTEIO PÚBLICO , em data a ser marcada e divulgada pelo Município através do 

DOE/RS e pela IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO – DIARIO ELETRONICO D A 

FAMURS. 
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 CLÁUSULA OITAVA - do foro 

 Fica eleito o foro da Comarca sede do Município CREDENCIANTE 

para dirimir as dúvidas oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente. 

 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em três 

vias de igual teor e forma. 

 

 

  São Gabriel, ___ de __________________ de 2021. 

 

 

 

Rossano Dotto Gonçalves, 

Prefeito Municipal     Credenciado(a) 

 

 

 

 


