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CONTRATO Nº 081/2015 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE NOVO XINGU – RS E ALEXANDRE RECH, CUJO 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LEILOEIRO OFICIAL PARA PREPARAR, ORGANIZAR E 
CONDUZIR LEILÃO PÚBLICO. 
 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio Knaak, 1160, na cidade 

de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO 
CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 489.300.080-20, residente e 

domiciliado na Rua 25 de Julho, cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas 

CONTRATANTE, e de outro lado, ALEXANDRE RECH, inscrito no CPF nº 994.435.110-53, RG 

3078807298 com sede na Rod BR 386, 11904, Bairro Papagaio, no município de Sarandi - RS, 

doravante denominada CONTRATADA, estabelecem o presente CONTRATO DE 

FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições 

estabelecidas no Pregão Presencial nº 021/2015, constante do Processo nº 594/2015 e consoante as 

cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a Contratação de 01 (um) Leiloeiro Oficial para Preparar, Organizar 

e Conduzir Leilões Públicos de Bens Móveis Inservíveis e Sucatas do Município de Novo Xingu – RS. 
 

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 
2.1 O prazo de validade do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua assinatura, 

podendo ser renovado conforme legislação vigente. 

2.2 Os serviços poderão ser iniciados dentro do prazo de 01 (um) dia corrido, a contar do dia 

imediatamente posterior à data da assinatura deste Contrato. 

PARÁGAFO ÚNICO: 
Durante o prazo de vigência do Contrato poderão ser realizados outros leilões e o contratado deverá 

cumprir com a mesma proposta na qual foi vencedora na disputa na Licitação originária deste 

Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

3.1 Os honorários do leiloeiro serão em percentual sobre o valor da arrematação e o seu pagamento se 

dará pelo próprio arrematante após a confirmação de vencedor do lote. 

3.2 Do valor recebido pelo leiloeiro ficará o mesmo responsável pelo recolhimento de todos os 

impostos e encargos obrigatórios por Lei. 

3.3 O município não terá nenhuma despesa com pagamento do contratado, o qual terá seus serviços 

pagos pelos arrematantes através da comissão de 5 % (cinco por cento), sobre o valor de cada bem 

arrematado. 

 
CLÁUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES 

4.1 Do Contratante: 
a) Realizar as publicações do leilão, conforme determina a Lei 8.666/93, assim como arcar com os 

custos destas; 

b) Organizar os bens a serem leiloados, com a ajuda do Contratado, de modo que facilite a visitação 

pelos interessados; 

c) Fornecer todos os dados necessários ao devido pagamento dos bens, quando solicitado. 
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4.2 Do Contratado: 
a) Prestar serviço com a máxima eficiência e qualidade, ficando responsável pela montagem do edital, 

juntamente à Prefeitura, e divulgação deste, sem custo adicional (inserção de fotos via Internet, 

contatos via e-mail para possíveis compradores, panfletagem, etc.); 

b) Realizar vistoria dos bens, com apresentação de laudo, no caso de bens móveis; 

c) Após a realização do leilão, o leiloeiro deverá elaborar a documentação referente à arrematação, que 

deverá ser fornecida à Prefeitura, para as formalidades pertinentes, e, então, aos arrematantes. 

d) O Contratado será responsável pela montagem e elaboração de “Relatório do Leilão”, no prazo de 

até 07 dias úteis após a sessão, contendo, no mínimo, os seguintes documentos: Ata de Leilão, Edital e 

publicações legais, Mapa Geral do Leilão, Quadro de Percentual comparativo, Notas de Leilão, 

comprovação de divulgação, devendo fornecer toda esta documentação à Comissão de Leilão. 

e) O processo de leilão deverá seguir rigorosamente os critérios definidos pela Lei 8.666/93 e 

alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 
5.1 - A fiscalização quanto a prestação dos serviços ficará a cargo da Secretaria de Administração. 

5.2 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 

penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu 

relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor. 
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E MULTA 

6.1 Pelo inadimplemento das obrigações do contratado os licitantes, conforme a infração, estarão 

sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

b) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar) ou inexecução do contrato: 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 1% 

(um por cento) sobre o valor dos bens a serem leiloados, os quais passaram por processo de avaliação 

por comissão designada; 

6.2 A aplicação das multas, independerá de qualquer interpelação Administrativa, ‘notificação ou 

protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

6.3 As importâncias relativas as multas serão descontadas dos recebimentos a que a CONTRATADA 
tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na 

Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias, contados da notificação. 

6.4 As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou 

penais cabíveis ou de processo Administrativo. 

6.5 Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao prazo da 

notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria de Administração. 

6.6 A reincidência da firma na prática de atos sujeitos à notificação de multas, dará motivo a 

declaração de inidoneidade impedimento de licitar com o MUNICÍPIO pelo período de 02 (dois) 

anos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS CASOS DE RESCISÃO 

7.1 O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: 
a) A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais, 

b) Subcontratação total ou parcial de fornecimento; 

c) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e homologadas 

pelo Prefeito Municipal. 

7.2 A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da legislação 

pertinente. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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8.1 O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de Novo Xingu, dentro do 

limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 

8.2 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Prefeitura, ou por acordo, na forma da 

Lei. 

8.3 As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites permitidos em lei. 

 

CLÁUSULA NONA: DA INADIMPLÊNCIA 
9.1 Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, 

fiscais e comerciais e dispostos no Art. 71 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 
10.1 Elegem as partes, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da 

Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas. 

 

Novo Xingu - RS, 10 de Setembro de 2015. 

 

 
 
 
 
 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE RECH 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 

 

_____________________________                                 ______________________________ 


