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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 04.001/2022 - CHP 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

OBJETO: 1.1. CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECEBIMENTO, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS OU DE RECUPERAÇÃO 

ANTIECONÔMICOS, IRRECUPERÁVEIS, SUCATAS E OUTROS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ/CE. 

LOCAL: Centro Administrativo, situado na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho / Sala da 

Comissão de Licitação 

DATA E HORA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO: 09 de maio de 2022, às 09:00hs. 

01.00 - PREÂMBULO 

01.01- A Sra. Mirila Maria Saldanha Lima, Presidente da Comissão de Licitação do Município de 

Quixadá/CE, torna público que se encontra aberto o procedimento de CREDENCIAMENTO DE 

LEILOEIROS OFICIAIS para, de acordo com os termos deste edital, para CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO 

PÚBLICO OFICIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE 

BENS INSERVÍVEIS OU DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICOS, IRRECUPERÁVEIS, SUCATAS E 

OUTROS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. O credenciamento de que trata este 

edital será regido pelas instruções nele constantes e, no que couber pela Lei Federal n° 8.666/93 e 

pelo Decreto Federal n° 21.981, de 19/10/1932. Os leiloeiros oficiais poderão obter cópia integral 

deste edital no portal do TCE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  

02.00 - DO OBJETO 

02.01 - Constitui objeto deste procedimento o credenciamento de leiloeiros oficiais para 

CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, 

AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS OU DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICOS, 

IRRECUPERÁVEIS, SUCATAS E OUTROS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

03.00 - DO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

03.01 - NÃO PODE PARTICIPAR DESTE PROCEDIMENTO O LEILOEIRO: 

03.01.01 - Impedido de licitar ou contratar com a Administração Pública ou que tenha sido declarado 

inidôneo, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°8.666/93 ou do artigo 7° da Lei Federal n° 

10.520/02; 

03.01.02 - Destituído ou suspenso do exercício da função, nos termos dos artigos 16 a 18 do Decreto 

Federal n° 21.981, de 19/10/1932 e Instrução Normativa DREI n° 17. de 05/12/2013 expedida pelo 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (ANEXO VII). 

03.01.03 - Servidor (ocupante de cargo efetivo, ou cargo ou função em comissão) da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE; 
03.01.04 - Inscrito no CADINE, Lei Estadual n° 12.411 de 02 de janeiro de 1995, regulamentada pelo 

Decreto N° 27.114, de 27 de junho de 2003; 
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04.00 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 
04.01 - O pedido de credenciamento deverá obedecer ao modelo de requerimento constante do 
Anexo li deste edital e deverá estar obrigatoriamente instruído com os seguintes documentos 

originais ou cópias autênticas: 
04.01.02 - Cópia da cédula de identidade (RIS); 
04.01.03 - Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda 
(CPF); 
04.01.04 - Apresentar "Curricutum Vitae" com o relato circunstanciado de sua atuação no mercado, 
Anexo Vil. 
04.01.05 - Prova de matricula na Junta Comercial do Estado do Ceara, nos termos do Decreto Federal 

n°21.981, de 19/10/1932; 
04.01.05.01 - Declaração emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará ou documento 
equivalente que comprove a regularidade pelo Leiloeiro perante, e determinando a data da matricula 
do requerente como leiloeiro oficial. 

04.01.06 - Atestado (s) emitido (s) por pessoa (s) de direito público ou de direito privado que 
comprove (m) ter o requerente efetuado de forma satisfatória leilão (ões) de bem (ns) móveis ou 
imóvel (is). 
04.01.06.01 - O atestado (s) deverá (ao) conter a identificação do signatário e deverá indicar as 
características, quantidades e prazos dos leilões executados pelo participante. 

04.01.07 - O participante deverá apresentar juntamente com a documentação as seguintes 
declarações as seguintes declarações por ele afirmadas: 
04.01.07.01 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração e afirmando que não está inscrito no CADINE, nos termos do modelo acostado 
no Anexo III. 
04.01.07.02 - Declaração atestando que está em situação regular para o exercício da profissão, não 
estando destituído ou suspenso do exercício da função de leiloeiro pela Junta Comercial do Estado 
do Ceará, nos termos do modelo acostado no Anexo IV; 
04.01.07.03 - Declaração atestando que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do Edital 
de Credenciamento de Leiloeiros do Município de Quixadá/CE, especialmente sua não condição de 
cônjuge, companheiro (a) ou aparente até segundo grau civil de Gestores do Município ou de pessoas 
integrantes da Comissão Permanente Central de Licitações do Município de Quixadá/CE, de acordo 
do Anexo V. 
04.08 - Cópia (s) de extrato (s) de publicação (ôes) que comprovem (m) leilão (ões) realizado (s) no 

último ano; 

05.00 - DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

CO A DOCUMENTACÂO  

05.01 - O pedido de credenciamento, conforme modelo (Anexo II) e a documentação exigida no item 
4, deverão ser entregues, no período de 30 dias a partir da data de emissão do edital, na Comissão 
de Licitações, situada Trav. José Jorge Matias, s/n, Campo Velho - Quixadá/CE. 
05.02 - O pedido de credenciamento (Anexo II) e a documentação exigida no item 04 deverão ser 
entregues em envelope fechado e inviolado, contendo em sua parte externa e frontal a seguinte 
identificação: 

1 A COMISSÃO PERMANENTE CENTRAL DE UCITAÇÕES 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N' 04.001/2022 - CHP 
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL 

5.2.1 - Os envelopes referidos no item 5.2 Permanecerão fechados e inviolados até a data de sua 

abertura na sessão pública. 
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5.3 -Não se admitirá o encaminhamento do pedido de credenciamento poro utra forma não prevista 

neste edital (meios eletrônicos). 

5.4 - No dia 09 de maio de 2022, as 09:00hs, em sessão pública, a realizar-se na sala da Comissão de 

Licitações, será aberto os envelopes referidos no item 5.2, deste edital, que após verificados, serão 

rubricados por todos os presentes e juntados ao respectivo processo. 

5.5 - O participante poderá se fazer representar por pessoa devidamente credenciada, mediante 

procuração com poderes específicos para intervir no procedimento de credenciamento de leiloeiros, 

inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 

5.6 - A entrega dos envelopes configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas 

neste credenciamento, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de penas 

da lei, a superveniência de fato impeditivo a participação, quando for o caso. 

5.7 - Após a abertura dos envelopes e realizadas as providências elencadas no item 5.4. a sessão será 
encerrada. 

06.00 - DO CREDENCIAMENTO; 

06.01 - Os participantes que não atenderem as condições estabelecidas no item 04 deste edital serão 

considerados inabilitados para o credenciamento. 

06.02 - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES elaborará rol contendo os leiloeiros credenciados que 

atenderam aos requisitos exigidos neste edital, sendo que a lista obedecerá ao critério de 

antiguidade dos leiloeiros credenciados, considerado o tempo de inscrição na Junta Comercial do 

Estado do Ceará, nos termos do artigo 42 do Decreto Federal n°21.981, de 19/10/1932. 

06.03 - Das decisões da COMISSÃO DE LICITAÇÕES de inabilitação do participante ou de elaboração 

da lista dos credenciamentos caberá recurso a ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da sua publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 

n°8.666/93 e no jornal de grande circulação. 

06.04 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a lista dos leiloeiros 

credenciados será homologada pela Secretária de Administração e Finanças na qualidade de 

Ordenadora de Despesas. 

06.05 - Os leiloeiros credenciados serão indicados em sistema de rodízio para prestação de serviços, 

obedecida à ordem de classificação por antiguidade constante do rol decorrente deste procedimento 

de credenciamento. 

06.06 - Pela prestação dos serviços, o leiloeiro oficial credenciado receberá o percentual de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da venda de cada bem alienado, a ser pago pelo arrematante no ato do 

comprador, nem pelos gastos despendidos pelo leiloeiro oficial para recebê-la. 

06.07 - Em cada oportunidade em que necessária a intervenção de leiloeiro oficial, os leiloeiros 

credenciados indicados nos termos do item 6.5, serão convocados para afirmar o contrato de 

prestação de serviços (Anexo VI), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

notificação. 06.07.01 - Quando o leiloeiro credenciado, convocado nos termos do item 6.7. deste 

edital, não comparecer para firmar o contrato de prestação de serviços, a Administração chamará o 

leiloeiro credenciado seguinte constante da lista resultante deste procedimento. 

07.00 - DAS SANCÕES PARA O CASO DE INADIPLEMENTO  

07.01 - Se o leiloeiro inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, a Administração 

comunicará a Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC, para as medidas de sua alçada, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°8.666/93. 

08.00 - DO CONTRATO 
08.01 - O Município de Quixadá/CE, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO na qualidade de 

Ordenador de Despesas e o Leiloeiro deste credenciamento assinarão contrato, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data de convocação para este fim expedida pela Contratante sob pena 

de decair do direito à contratação, fica o leiloeiro convocado obrigado a apresentar no ato da 

assinatura do contrato as seguintes certidões: 
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08.02 - Certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativa a tributos 

federais e dívida ativa da união; 
08.03 - Certidão de ações cíveis e criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local 

domicilio do participante;  
08.04 - Comprovante de regularidade eleitoral; 	 S 

09.00 - DAS DISPOSICÕES GERAIS  
09.01 - Integram o presente edital: 	 t54On€ 
09.01.01 - Pedido de Credenciamento (Anexo II); 
09.02 - Modelo de declaração emitida pelo participante assegurando a inexistência e impedimento 
legal para licitar ou contratar com a Administração e afirmando que não está inscrito no CADINE 
(Anexo III); 

09.03 - Modelo de declaração emitida pelo participante atestando que está em situação regular para 
o exercício da profissão, não estando destituído ou suspenso do exercício da função de leiloeiro pela 
Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC (Anexo IV). 
09.04 - Declaração atestando que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do Edital de 
Credenciamento de Leiloeiros do Município de Quixadá/CE, especialmente sua não condição de 
cônjuge, companheiro (a) ou parente até segundo grau civil de Gestores do Município de Quixadá/CE 
(Anexo V). 
09.05 - Minuta de Contrato de Prestação de serviços de recebimento, avaliação e alienação de bens 

inserviveis ou de recuperação antieconômica, de propriedade do Município de Quixadá/CE. (Anexo 

VI). 
09.06 - Modelo de Curriculum Vitae (Anexo VII). 

09.07— Instrução Normativa DREI N2  72 DE 19/12/2019 expedida pelo Departamento de Registro 
Empresarial e Integração (Anexo VIII). 
09.08 - Os casos omissos do presente edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
09.09 - Os esclarecimentos relativos a este credenciamento serão prestados nos dias de expediente, 
das 08:00 horas às 12:OOHrs, pela Comissão Permanente de Licitação; 
09.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste credenciamento, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Quixadá/CE. 

Quixadá/CE, 04 de abril de 2022. 

CL 
Mirlla Maria 

Presidente da Co. 
Ødanha Lima 
issão de Licitação 



PREFEITURA DE 	, 

QUIXADA 

ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

LI. CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE RECEBIMENTO, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS OU DE 

RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICOS, IRRECUPERÁVEIS, SUCATAS E OUTROS, DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, conforme condições estabelecidas 

neste Termo de Referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Inicialmente, destaca-se o contexto no qual se situa a necessidade de proceder ao 

processo de alienação de bens inservíveis, que se acumulam em depósitos do 

Município de Quixadá/CE, dada à inviabilidade econômica de recuperação dos 

mesmos. 

22. Salienta-se a importância do ingresso de recursos financeiros aos cofres municipais 

que serão convertidos em bens necessários para um melhor funcionamento das 

unidades administrativas, proporcionando aos munícipes serviços e bens de qualidade. 

23. A Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 22, traz como uma das 

modalidades de licitação o Leilão, que tem por definição: 

"Art. 22 São modalidades de licitação: 

§ 50 Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para a venda de bens móveis inserviveis para a 

administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no 

art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 

valor da avaliação. (Redação dada pela Lei n9  8.883. de 

1994).- 

2À Prevê a Lei Federal n08.666/1993 que o Leilão pode ser conduzido por um Leiloeiro 

Público Oficial ou mesmo por servidor designado pela Administração, conforme 

disposto no art. 53. 

"Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a 

servidor designado pela Administração, procedendo-se na 

forma da legislação pertinente." 

25.A profissão do leiloeiro disciplinada pelos Decretos n°21.981, de 19 de outubro de 

1932, e n°. 22.427, de 1 de fevereiro de 1933, que prevê todos os direitos e deveres 

intrínsecos e extrínsecos ao exercício da profissão, estabelecem os critérios para 

registro e definem as Juntas Comerciais Estaduais como órgãos competentes para 

fiscalização. 

25. A condução do procedimento de Leilão, dentre outras exigências, requer sistema 
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que possibilite a realização da sessão preferencialmente via web ou não sendo 

possível, em local para a realização do Leilão com infraestrutura suficiente que 

comporte o público interessado, domínio da capacidade de negociação, equipes de 

segurança e administrativa especializada, e outros itens que integram a logística 

necessária à condução da sessão. 

26. A possibilidade de participação no Leilão via WEB amplia significativamente o 

número de potenciais Arrematantes-Compradores, torna a disputa mais acirrada, 

aumenta a eficácia nos lances como também diminui a possibilidade de combinação 

de preços. Este recurso permite que o Arrematante-Comprador ofereça seus lances 

no momento em que o Leilão estiver sendo realizado, utilizando um computador, 

tabiet ou smortphone. 

27. Assim, propõe-se a contratação, de Leiloeiro Público Oficial, para a condução de 

Leilão a serem promovidos pelo Município de Quixadá/CE, haja vista a 

indisponibilidade, por parte deste órgão, de recursos logísticos necessários que 

garantam o êxito dos leilões. 

25 Dessa forma, há maior possibilidade de sucesso na arrematação dos bens nos 

Leilões realizados pelo Leiloeiro Público Oficial, uma vez que este profissional é 

especializado no tema e, com bastante frequência, possui maior experiência na 

condução desse tipo de certame que as Comissões Permanentes ou Especiais de 

Licitação da Administração. 

29. Ademais, a contratação de Leiloeiro Público Oficial para a realização dos Leilões 
não representa despesa para a Administração, em relação à remuneração do Leiloeiro 

Público Oficial, visto que a comissão é paga somente pelo Arrematante-Comprador. 

210. 	Ante o exposto, este processo tem por objetivo a contratação de Leiloeiro 

Público Oficial para a condução de Leilões Públicos de veículos, sucatas e outros bens, 

pertencentes ao patrimônio da Administração Pública Municipal, considerados 

ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis e outros. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

31.A contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, observará as 

normas e procedimentos administrativos da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências), e do Decreto n° 21-981, de 19 de outubro de 1932 (Regulamenta a 

profissão de Leiloeiro ao território da República). 

4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1.0 Leiloeiro Público Oficial contratado atuará na realização, incluindo a preparação, 

organização e condução, de leilões públicos de veículos e bens inserviveis, 

pertencentes ao patrimônio da Administração Pública Municipal, considerados 

ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis de acordo com a Lei Federal n°8.666/1993 e 
como Decreto n°21.981/1932 no período de vigência contratual. 

42. Sem prejuízo das obrigações do Contratante e do Contratado estabelecidas neste 
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Termo de Referência, o serviço do Leiloeiro P' itiico Oficial será solicitado pelo 
Município de Quixadá/CE, para a realização do leilão. 

43. Os serviços deverão ser prestados desde a fase de reunião dos lotes até o 
encerramento do Leilão, entendido este como sendo a reunião de prestação de contras 
entre o Contratado e o Contratante. 

44.0 leilão será realizado preferencialmente via web. 

	

4.4.1. 	O Leiloeiro Público Oficial deverá dispor de sistema informatizado para 
controle das atividades inerentes à venda dos bens, assim como fornecer relatórios 
gerenciais em cada fase do processo (a exemplo de cadastramento de bens, 
administração/realização do Leilão oficial, relatório especifico do leilão prestação de 
contas sobre a venda do bem, dentre outros). 

4.5.0 leilão deverá ser realizado em total observância das leis e normas vigentes como 
também com a publicidade necessária. 

	

5. 	PREÇO, COMISSÕES DE PAGAMENTO, LIMITE DE DESPESA AUTORIZADA 

5.1. A remuneração do Leiloeiro contratado será exclusivamente de Comissão de 5% 
(cinco por cento), devidamente calculadas sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, 
negociado em leilão, cobrada, sem interferência do Município de Quixadá/CE, pelo 
próprio leiloeiro, diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, conforme 
prescreve o § 29  do artigo 42 do Decreto n°21.981,32, combinado com parágrafo único 
do artigo 24 do mesmo: 

Art. 24. A taxa do comissão dos leiloeiros será 
regulada por convenção escrito que, sobre todos 
ou alguns dos efeitos a vender, eles 
estabelecerem com os comitentes. Em falto de 
estipulação prévia, regulará a taxo de 5% (cinco 
por cento), sóbre moveis, mercadorias, joias e 
outros efeitos e a de 3 % (três por cento), sôbre 
bens imoveis de qualquer natureza. 
(Redação dada pelo Decreto n9  22.427, de 1933) 

Parágrafo único. Os compradores pagarão 
obrigatoriamente cinco por cento sobre 
quaisquer bens arrematados. 

Art. 42. Nas vendas de bens moveis ou imóveis 
pertencentes à União e aos Estados e municípios, 
os leiloeiros funcionarão por distribuição rigorosa 
de escala de antiguidade, a começar pelo mais 
antigo. 

§ 29 Nas vendas acima referidas os leiloeiros 
cobrarão somente dos compradores a comissão 
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estabelecido no parágrafo único do artigo 24, 

correndo as despesas de anúncios, reclamos e 

propagando dos leilões por conta da porte 

vendedora. 

6. 	DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS (REPASSE MÍNIMO) 

61. Não será devida ao Leiloeiro Público Oficial nenhuma outra remuneração à titulo 

de taxa de administração ou equivalente. 

	

7. 	DO CONTRATO 

	

7.1.1. 	O Contrato terá vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado até 

o limite estabelecido no inciso lido Artigo 57, da Lei Federal n2  8.666/1993. 

	

7.1.2. 	Dispensa-se a exigência de dotação orçamentária dado que a 

Administração não efetuará pagamento ao Contratado. 

72. Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições, as 

condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e a proposta do Leiloeiro Público 

Oficial contratado. 

73.A pessoa que assinar o instrumento contratual deverá demonstrar que possui 

poderes para praticar o ato, mediante a apresentação dos documentos necessários à 

comprovação de seus poderes. 

8. 	DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATADO 

8.10 Contratado terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, depois da realização de cada 

Leilão, para apresentar à relatório de vendas dos bens. 

8.2. No Relatório de Vendas deverão constar, no mínimo, a descrição do bem, o valor 

do arremate, CPF/CNPJ e o nome completo do Arrematante-Comprador, a 

quantidade de lotes arrematados e a quantidade de lotes não arrematados. 

8.3.0 Relatório de Prestação de Contas do Leilão somente será aprovado pela 

Secretaria responsável desfazimento de inservíveis se cumpridas, pelo Contratado, 

todas as condições estabelecidas no Termo de Referência o e seus anexos. 

8.4.0 prazo que o arrematante terá para efetuar o recolhimento das importâncias 

devidas é de 1 (um) dia útil contados da data da sessão do leilão. 

8.5.0 recolhimento das importâncias devidas pelo arrematante deverá ser feita por 

meio de DARM - o Prefeitura Municipal de Quixadá/CE - CNPJ: 23.444.748/0001-89, 

que será emitido pela Secretaria do Planejamento e Finanças do Município. 

	

9. 	DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONTRATADO 

9.1. Para a perfeita execução dos leilões, o Contratado deverá disponibilizar todos os 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 

materiais, ferramentas, espaço físico com infraestrutura adequada, equipamentos e 

sistema (hardware e software) e utensílios necessários, nas quantidades suficientes. 

9.1.1. 	Os materiais de divulgação, tais como faixas, catálogos, mala direta e 

outros, se forem ocaso, serão de responsabilidade exclusiva do Contratado. 

9.1.2. 	Ficará a cargo da Contratante os custos de publicações oficiais. 

	

10. 	DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES 

10.1. 	Os Leilões serão realizados, preferencialmente via web. 

10.2. 	O Contratado deverá informar, em até 5 (cinco) dias úteis após a 

realização da V Reunião de preparação do Leilão, o local em que o mesmo será 

realizado, para vistoria e aprovação doContratante. 

11. 	DO PREPOSTO DO CONTRATADO 

lii. 	Em consonância com o previsto no artigo lido Decreto n°21.981/1932 e 

cumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, o Leiloeiro 

Público Oficial deverá exercer pessoal e privativamente suas funções, podendo 

delegá-las a seu Preposto somente por ocasião de moléstia ou impedimento 

ocasional. 

112. O Preposto indicado pelo Leiloeiro Público Oficial prestará as mesmas 

provas de habilitação exigidas no artigo 20  do Decreto n° 21.981/1932, sendo 

considerado mandatário legal do Contratado para efeito de substitui-lo e de praticar, 

sob sua responsabilidade os atos que lhe forem inerentes, de acordo com o que 

preceitua o artigo 12 da norma supracitada. 

113. Na ocorrência da situação enunciada no subitem 13.1. e caso o Leiloeiro 

Público Oficial não possuir Preposto habilitado, deverão os leilões anunciados serem 

adiados imediatamente, devendo em a sequência serem adotados todos os 

procedimentos legais para programar nova data de realização doevento. 

	

12. 	DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

121. Após a convocação do Contratante, o Contratado deverá iniciar a 

preparação para a realização de cada Leilão, em até 3 (três) dias úteis. 

122. A preparação para o Leilão inicia com a li reunião, na qual serão definidas 

as estratégias, o local, a data e todas as informações pertinentes para o Leilão. 

12.2.1. 	A convocação poderá ser feita por qualquer meio de comunicação, inclusive 

o eletrônico. 

13. 	DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

13.1. 	Sem prejuízo das obrigações dispostas na legislação vigente e demais 
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subitens deste Termo de Referência, caberá aotontratante: 

13.1.1. 	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.1.2. 	Proporcionar ao Contratado o acesso às informações e documentos 

necessários ao desenvolvimento dos serviços; 

13.1.3. 	Fornecer a relação discriminada dos veículos a serem leiloados; 

13.1.4. 	Definir, juntamente com o Contratado, local, data e horário para a realização 

do Leilão; 

13.1.5. 	Elaborar o Edital do Leilão; 

13.1.6. 	Divulgar o Edital do Leilão na Imprensa Oficial, Jornal de Grande circulação 

no Estado, da Administração Pública Municipal, se for o caso; 

13.1.7. 	Acompanhar todas as etapas do Leilão; 

13.1.8. 	Receber e conferir a Prestação de Contas apresentada pelo Contratado; 

13.1.9. 	Publicar na Imprensa Oficial o resultado do Leilão; 

13.1.10. 	Proceder a entrega dos bens aos Arrematantes-Compradores; 

13.1.11. 	Proceder a entrega dos documentos necessários à transferência da 

propriedade dos bens junto ao DETRAN/CE; 

13.1.12. 	Emitir e fornecer aosArrematantesas DARM's das importâncias devidas; 

13.1.13. 	Notificar ao DETRAN/CE acerca dos veículos arrematados, na Forma do 

Código Brasileiro de Trânsito 

13.1.14. 	Supervisionar a prestação dos serviços, verificando se todas as obrigações 

estão sendo e foram cumpridas, assim como propor a aplicação de penalidades ao 

Contratado pelas irregularidades cometidas pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual. 

13.1.15. 	Adotar efetivas providências para recebimento dos valores referentes aos 

veículos arrematados; 

14. 	DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

14.1. 	Sem prejuízo das obrigações dispostas na legislação vigente e demais itens 

deste Termo de Referência, caberá ao Contratado: 

14.1.1. 	Organizar e realizar o Leilão dos veículos na data, local e horário previamente 

definidos; 

14.1.2. 	Executar os serviços conforme especificações neste Termo de Referência 

e de sua proposta, com a alocação de mão-de-obra necessária ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, 
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equipamentos, ferramentas, utensílios, disponibilizar-o espaço físico, etc; 

14.1.3. 	Disponibilizar infraestrutura de tecnologia para viabilizar a participação de 

interessados via WEB, recebendo preferencialmente de forma eletrônica; 

14.1.4. 	Organizar a visitação dos bens disponibilizados para Leilão que poderão 

estar disponíveis em mais de um local, mas sempre no Município de Quixadá/CE; 

14.1.5. 	Conduzir o Leilão público com dinamismo, respeitando os princípios da 

impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade; 

14.1.6. 	Envidar esforços no sentido de promover a venda de todos os veículos; 

14.1.7. 	Divulgar cada Leilão por meio de redes sociais, mala-direta, sítio próprio, 

faixas, folders e/ou panfletos, catálogos, se for o caso, sem ônus para o Contratante; 

14.1.8. 	Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 

14.1.9. 	Zelar pelos interesses da Administração Pública relativamente ao objeto do 

Contrato; 

14.1.10. 	Formar, custear, treinar e administrar todos os membros da equipe de 

apoio cuja atuação seja necessária à boa condução de cada Leilão e substituir 

prontamente o Preposto ou membros da equipe de apoio a realização de cada Leilão 

que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos interesses da Administração 

Pública relativamente aos serviços; 

14.1.11. 	Adotar todas as providências e suprir todos os demais custos necessários 

à regularidade e boa condução dos leilões que presidir; 

14.1.12. 	Orientar o Contratante no agrupamento dos veículos disponíveis para Leilão; 

14.1.13. 	Colaborar na avaliação dos bens a serem leiloados, respeitando a 

avaliação mínima atribuída pelo Contratante, através de Laudo de Avaliação, caso seja 

necessário; 

14.1.14. 	Colaborar na elaboração da minuta do Edital de cada Leilão, para divulgação; 

14.1.15. 	Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 

14.1.16. 	Responsabilizar pelas despesas, assim como por todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários, tais como indenizações, férias, 

seguro de acidente de trabalho, enfermidade, repouso semanal, FGTS e contribuições 

para a previdência social decorrentes das relações que ajustar com empregados, 

prepostos ou membros da equipe de apoio de cada Leilão, se eventualmente 

utilizados, na prestação dos serviços em tela, ou decorrentes de danos de qualquer 
razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária do Contratante, 

aos quais assegurar-se-á o direito de regresso contra o Contratado, em vindo a ser 

solidariamente responsabilizado; 

14.1.17. 	Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir 
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a utilização do trabalho do menor de dezoito uiiosem trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

	

14.1.18. 	Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do Contrato; 

	

14.1.19. 	Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o Contrato, 

salvo autorização especifica do Contratante; 

	

14.1.20. 	Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

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

15. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

	

15.1. 	O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem 

na verificação da conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 

73 da Lei Federal n°8.666/1993. 

	

15.2. 	A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 

com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

	

15.3. 	O Contratado poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelos representantes do 

Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante 

exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do Contratado. 

	

15Ã. 	Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da 

prestação do serviço em relação à qualidade exigida podem ser aplicadas as sanções 

ao Contratado, de acordo com o previsto neste Termo de Referência. 

	

155. 	O representante do Contratante deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos § 19 e 22  do ar. 67 da Lei Federal 

8.666/1993. 

	

15.6, 	O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 

responsabilidades assumidas pelo Contratado ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, 

podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei 

Federal n°8.666/1993. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 Em caso de descumprimento contratual serão aplicadas as sanções constantes na 

Lei Federal n08.666/1993. 
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17. 	DA HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 

17.1. 	Somente poderão participar da licitação os Leiloeiros Públicos Oficiais que 

possuam cadastro ativo e sem restrições para a atividade no órgão competente (Junta 

Comercial do Ceara), e que satisfaçam as condições exigidas no Edital e seus Anexos. 

172. 	Sem prejuízo da apresentação da comprovação da regularidade jurídica, 

fiscal e trabalhista, exigida na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais documentos 

previstos na legislação vigente, o Licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade 

Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que o 

Licitante prestou ou está prestando, a contento, serviço compatível com o objeto da 

licitação. 

17.2.1. 	O Atestado de Capacidade Técnica deverá conter as seguintes informações: 

Identificação do Leiloeiro Público Oficial (nome, CPF e registro no órgão competente); 

Período em que foram prestados os serviços ou a partir do qual vem sendo prestado; 

Percentual de vendas atingido, em relação à quantidade de bens ofertados; 

Quantidade de itens levados a Leilão; Quantidade de itens arrematados; Dados 

completos da pessoa jurídica proprietária dos bens leiloados (razão social, endereço, 

telefone, e-mail, etc); Tipos de bens leiloados e Data da realização do Leilão (ou da data 

programada). 

17.2.2. 	A escolha do profissional obedecerá a escala de antiguidade entre os 

credenciados para atendimento das demandas, iniciando-se pelo mais antigo, 

cumprindo-se, assim, os princípios da legalidade e isonomia, conforme expressa o 

artigo 42 do Decreto n2  21.981/32: 

Art. 42. Nos vendas de bens moveis ou imóveis 

pertencentes à União e aos Estados e municípios, os 

leiloeiros funcionarão por distribuição rigoroso de 

escala de antiguidade, o começar pelo mais antigo. 

§12  O leiloeiro que for designado para realizar os 

leilões de que trata este artigo, verificando, em face 

do escalo, que não lhe toca o vez de efetuá-los, 

indicará à repartição ou autoridade que o tiver 

designada àquele a quem deva caber o designação, 

sob peno de perder, em favor do prejudicado, o 

comissão proveniente da venda efetuado. 

18. 	DAS CONDIÇÕES GERAIS 

18.1. 	Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de seus documentos de habilitação e o Município de Quixadá - CE 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do leilão. 
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Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação 
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ANEXO II - PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DADOS CADASTRAIS 

A 

Comissão de Licitação e Contratos Públicos 

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE 

Nome Leiloeiro: 

CPF N° 

Matrícula Junta Comercial: 

Endereço: 

E-mail: 

CEP: 

Cidade: 
	

UF: 

Telefones: 

Fax: 

	  (nome), Leiloeiro Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado do Ceará 

sob n° 	, vem requerer seu credenciamento perante o Município de Quixadá/CE, para 

CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, 

AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS OU DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICOS, 

IRRECUPERÁVEIS, SUCATAS E OUTROS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, de 

acordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n xxxxxx. 

Declaro, sob as penas da lei, que: 

a) Concordo com todos os termos, exigências e condições previstas no edital; 

b) São verdadeiras todas as informações prestadas para fins deste credenciamento; 

Local de Data 

Assinatura do Interessado 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO 

	  (nome), Leiloeiro Oficial matriculado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o n° 

	 declaro que não estou impedido de licitar ou contratar com a Administração Pública e não 

estou inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 

(CADINE), aprovado pela Lei Estadual n2 12.411, de 02 de janeiro de 1995 e regulamentado pelo 

Decreto n2 27.114, de 27 de junho de 2013. 

de 	 de 2022. 

Assinatura 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO 
	 1 •- 

•c. 

	 (nome), Leiloeiro Oficial matriculado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o n° 

	 declaro, sob as penas da lei, que não estou destituído ou suspenso da função de leiloeiro 

oficial, nos termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal n° 21.981, de 19/10/1932 e nos termos da 

Instrução Normativa DREI n° 17, de 05/12/2013 expedida pelo Departamento de Registro 

Empresarial e Integração. 

de 	 de 2022. 

Assinatura 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO; 

____________• Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado do Ceará sob n° ___________ 

portador (a) da Carteira de Identidade n° ________ inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda sob o n° ________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação do Edital de Credenciamento de leiloeiros do Município de Quixadá-CE, 

especialmente sua não condição de cônjuge, companheiro (a) ou parente até segundo grau civil de 

Gestores do Município ou de pessoas integrantes da Comissão de Licitações e Contratos Público do 

Município de Quixadá/CE. 

de 	 de 2022. 
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ANEXO VI- MINUTA CONTRATUAL 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROFISISONAIS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, FIRMADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ E 	  

CONFORME A SEGUIR DESCRITO: 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços profissionais de Leiloeiro 

Público Oficial, de um lado o Município de Quixadá/CE, com sede a Rua xxxxxxxxxxx n° xxx, Centro 

Quixadá/CE, por meio da Secretaria de _______ neste ato representada por seu Secretário Sr. 

daqui por diante denominada de COMITENTE e de outro 	 'leiloeiro (a) 

público (a) oficial, RG __________, CPF _______.com escritório à _______, n° _____, complemento 

	 , Bairro ________, disposições emanadas do Decreto n° 21.981/32 e legislação 

subsequente, o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS BENS A SEREM LEILOADOS E A DATA DO LEILÃO. 

1.1 - O COMITENTE, por este ato declara-se proprietário dos bens constantes no Anexo a este 

apensado, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, possuindo-os livre e desembaraçado 

de quaisquer ônus, respondendo inclusive por evicção de direito, assumindo total responsabilidade 

quanto a regular situação jurídica dos bens, e isentando o LEILOEIRO de qualquer ação judicial ou 

extrajudicial quanto aos bens leiloados, autorizando, por este termo que o mesmo proceda a público 

Leilão dos mesmos o qual deverá se realizar em data e local a ser marcada quando da elaboração do 

EDITAL DE LEILÃO. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DA DIVULGAÇÃO 

2.1-O COMITENTE, por este instrumento, autoriza o LEILOEIRO que providencie, na melhor forma da 

Lei, publicação do aviso de Edital de Leilão em jornais de grande circulação, bem como no Diário 

Oficial do Estado do Ceará, podendo a mesma também divulgar o evento através de outros meios 

que julgar conveniente para o bom desempenho do leilão. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS. 

3.1 - Os bens objeto desse contrato permanecerão na posse do COMITENTE até sua entrega aos 

adquirentes dos mesmos, os quais deverão havê-los, impreterivelmente, até 30 (trinta) dias, a contar 

da data de integralização do pagamento, após a prestação de contas com o COMITENTE, o LEILOEIRO 

emitirá uma AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA para a retirada do bem, que somente a expedirá após o 

efetivo recebimento dos valores dos bens arrematados e seus acréscimos. Findo este prazo e não 

retirados, serão reintegrados ao patrimônio do COMITENTE, sem que caibam aos arrematantes 

quaisquer tipo de ressarcimento dos valores pagos ou direitos a reclamações judiciais ou 

extrajudiciais com relação aos bens. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA GUARDA DOS BENS 
A guarda e a manutenção dos bens serão de única e exclusiva responsabilidade do COMITENTE, até 

a sua entrega final aos adquirentes. 

PARAGRAFO SEGUNDO - DA RESPONSABILIDADE DO LEILOEIRO QUANTO AOS BENS. 
O LEILOEIRO, não se responsabiliza quanto à procedência, estado físico, situação jurídica, guarda e 

manutenção dos bens leiloados. 

/ 



,vI 	PREFEJURADE 	, 

ë& QUIXADA 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS 

4.1 - Fica ajustado entre as partes contratantes que: 

- Correrão por conta dos ARREMATANTES: 

a) A importância correspondente ao percentual de 05% (cinco por cento), incidente sobre o 

valor do lance vencedor, a título de comissão do LEILOEIRO. 

b) A importância correspondente ao percentual de 05% (cinco por cento), incidente sobre o 
lance vencedor, referente ao ressarcimento das despesas com o leilão. 

c) Despesas com vistorias, multas, licenciamento, IPVA ou qualquer despesa que venha a incidir 
para a transferência do veículo. 

d) Despesas de retiradas, transportes e desmontagem dos bens, caso necessário. 

e) Pagamento do ICMS dos bens arrematados. 

II - Da responsabilidade do LEILOEIRO: 

a) Publicação do aviso do Edital do Leilão, em jornais de grande circulação, bem como no 

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, podendo a mesma também divulgar o evento através 

de outros meios que julgar conveniente para o bom desempenho do leilão; 

b) Envio de mala direta a clientes em todo o país, pelo serviço postal, via fax ou pela internet, 

para divulgação do evento. 

c) Fornecimento de cópias de Editais do leilão a possíveis interessados, antes e durante o leilão. 

d) Pessoal para proceder a composição dos lotes. 

e) Sugestão de avaliação de preços mínimos dos lotes. 

fl 	Equipe qualificada para secretariar o evento. 

g) Fornecimento de sistema de som. 

III - Da responsabilidade da COMITENTE: 

a) Os riscos com a guarda e conservação dos bens, até sua efetiva entrega a seus respectivos 

arrematantes. 

b) Entrega dos bens arrematados. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO. 

O COMITENTE ficará isenta de pagar qualquer comissão ao LEILOEIRO, a qual será paga 

exclusivamente pelos arrematantes, conforme inciso 1, alíneas "a" e "b" do caput desta cláusula, 

exceto na hipótese do disposto na CLÁUSULA NONA deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DAS ARREMATAÇÕES 

5.1 - Convenciona COMITENTE E LEILOEIRO, que o lanço vencedor será pago pelo arrematante do 

seguinte modo: 

a) A vista, no ato da arrematação, juntamente com os percentuais de acréscimos, de que trata a 

CLÁUSULA QUARTA, inciso 1, alíneas "a" e "b". 

b) 30% (trinta por cento) como sinal e principio de pagamento, no ato da arrematação, juntamente 

com os percentuais de acréscimos, de que trata a CLÁUSULA QUARTA, inciso 1, alíneas "a" e 

devendo os 70% (setenta por cento) complementares serem pago no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis após a realização do leilão, devendo o arrematante entregar cheque pré-datado do valor 

restante ao LEILOEIRO, em se tratando de cheque, ou depositados em conta do LEILOEIRO na 

hipótese do pagamento em espécie. 

PARAGRAFO ÚNICO - DO INADIMPLEMENTO DOS ARREMATANTES 
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Os bens cujos pagamentos decorrentes da alienação não sê processarem dentro do prazo estipulado 

neste contrato, serão reintegrados ao patrimônio da COMITENTE, perdendo os arrematantes dos 

valores pagos, sem que lhes caibam quaisquer direitos a reclamações judiciais ou extrajudiciais. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS LOTES E VALORES MÍNIOS DE ALIENAÇÃO 

6.1 - Os bens de que tratam o presente contrato constarão de vários lotes com suas características 

e preços mínimos de alienação, descrito no ANEXO, de que trata a CLAUSULA PRIMEIRA deste 
instrumento. 

CLAUSULA SETIMA - DA FATURA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

7.1 -A prestação de contas será efetuada pelo LEILOEIRO a COMITENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 

(DEZ) dias úteis bancários, contados após a integralização dos pagamentos, e mediante apresentação 

da FATURA DE LEILÃO, salvo greve bancária, ou junto a COMITENTE, de posse de cheques com 

insuficiência de fundos e compensação de cheques de outras praças, os quais obedecerão às normas 

do BANCO CENTRAL DO BRASIL, ficando deliberado que logo efetivamente cobrados, seus valores 

serão repassados a COMITENTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DESITÉNCIA OU RETIRADA DE BENS DO LEILÃO 

8.1- A COMITENTE caso venha a cancelar o leilão, reembolsará o LEILOEIRO de todas as despesas 

resultantes da realização do evento, bem como, se proceder à exclusão de bens do leilão (lote parcial 

ou total), ficará a mesma sujeita ao pagamento da Comissão do Leiloeiro sobre o valor do lance inicial. 

CLÁUSULA NONA - DA INADIMPLÉNCIA DO LEILOEIRO 

09.01 - Na hipótese de ocorrência de mora, por parte do LEILOEIRO, os valores recebidos dos 

arrematantes serão entregues à COMITENTE, devidamente atualizados, de acordo com os juros 

bancários correntes, registrados no período compreendido entre a data em que deveria efetivar as 

prestações de conta e aquela em que efetivamente assim procedeu, acrescido de multa moratória 

de 10% (dez) por cento, caso esse prazo exceda a 10 dias sem prejuízo da adoção das medidas a que 

alude o parágrafo, 40  do art. 27 do decreto n° 21.981/32, salvo nos casos justificáveis, citados na 

CLAUSULA SÉTIMA deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO 

10.1 - O presente contrato terá início de sua assinatura e se extinguirá quando da prestação de 

contas efetiva entrega de todos os bens aos arrematantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1- Os serviços serão fiscalizados por funcionários da COMITENTE que participam diretamente do 

processo de elaboração do leilão. 

PARAGRAFO ÚNICO - Todas as ordens de serviços, instruções, reclamações e, em geral, quaisquer 

entendimentos entre a Fiscalização e o LEILOEIRO, serão formalizadas por escrito, nas ocasiões 

devidas, sob pena de não serem levadas e consideração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DUVIDAS E DO FORO 
12.1 - As dúvidas suscitadas na execução do presente contrato serão resolvidas pelas partes, de 

comum acordo, porém dentro das disposições emanadas do Decreto n° 21.981/32 e legislação 
complementar, que regula a matéria. Em caso de impossibilidade de composição amigável entre as 

partes, as mesas elegem o foro de Quixadá/CE, renunciado de logo a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas na execução deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento contratual 

e 2 (duas), vias de igual teor e forma, as quais, serão conjuntamente assinadas por duas testemunhas 
a tudo presente, para que surta os jurídicos e legais efeitos, destinando-se a primeira via ao 

LEILOEIRO e a segunda via a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE. 
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Quixadá/CE - de 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

Testemunhas: 

1.  

 

Nome: 
CPF: 

2.  

 

Nome: 
CPF: 

 

de 
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ANEXO VII - MODELO DE CURRICUWM VITAE. 

1. Dados Pessoais 

Nome completo: 	  

Masculino ( ) Feminino (  ) - Estado Civil: 	  

Filiação: 	  

Pai: 	  

Mãe: 	  

Local de Nascimento: 	  

Data de Nascimento: 	/ 	/______ Idade: 	  

Identidade: 	 Órgão Expedidor: 	  

Expedição: 	/ 	/______ CPF: 	  

Título de Eleitor: 

Endereço Residencial: 	  

Bairro: 	 Cidade: 	  

CEP: 	 Telefone Residencial (_) 	 Celular: 

2. Informações Profissionais 

Matricula Jucec: 	  Data de nomeação e posse: __J 
Endereço Comercial: 	  

Bairro: 	 Cidade 	 CEP: 	  

Telefone Comercial: ( 	) 	 Home Page: 	  

E-mail: 

3. Estrutura Técnica (Descrição da estrutura de tecnologia, recursos humanos e comunicação) 

4. Leilões Judiciais realizados nos últimos dois anos 

S. Outras informações que julgar pertinente para caracterizar o desempenho na atividade de 

Leiloeiro: 
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ANEXO VIII 

Instrução Normativa DREI N2  72 DE 19/12/2019 expedida pelo Departamento de Registro 

Empresarial e Integração. 
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Comissõo de Licitaço 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 
CHAMADA PÚBLICA N°  04.00112(122-01P 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Comissão 
Permanente de Licitação da prefeitura municipal de Quixadá, toma público que no dia 
09 de maio de 2022, às 09:00 horas, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge 
Matias, s/n, bairro Campo Velho, Quixadá/CE, estará realizando Chamamento Público 
no 04.00 l/2022-CHP, para o credenciamento de leiloeiros oficiais para prestação de 
serviços de recebimento, avaliação e alienação de bens inservíveis ou de 
recuperação antieconômicos, irrecuperáveis, sucatas e outros, de propriedade do 
município de Quixadá-CE. o edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à 
Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de 08:00 às 1 2:OOhs, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. 

Mirlia Marra »ldanha  Lima 
Presidejífe da CPL 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010- Quixadã-CE 



ç.A DE 

Ceaza • 06 de AbnI de 2022 • Lhano Uncial dos Municiptos do Estado do t_eaia • ANO XIII N' 2928 

ATO N°0)04.00412022 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, Ricardo José Araújo 
Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conterem o Capitulo 
II - DOS ATOS MUNICIPAIS, An. 89 - Inciso II alinca c) da Lei 
Orgânica do Município de Quixadá da Lei Orgânica do Município de 
Quixadá 

RESOLVE: 

Nomear o(a) Senhor(a) EMANUELA LEMOS DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente Do Nucleo De Execução. 
Orçamentaria e Finanças, simbologia DAS - II. vinculado à 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, 
competindo-lhe as obngaç&s e encargos inerentes ao cargo em 

referéncia, a partir desta data. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará. Dl de Abril de 

2022. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Nunes 

Código Identilkador:DOBSBAEE 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

M!RLLA MARIA SALDANHA LEMA. 
Presidente da CPL 

Publicado por: 
Francisco Tbiago Pessoa de Quei 

Código ldentiilcador:lF2ll ii. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E s€IO 
AMBIENTE 	 A. 

AVISO DE LICITAÇÃO 	 ., 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - AVISO øbVtt 
LICITAÇÃO - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeiturs. 1710 

Municipal de Quixadá, torna público que às 09:00 horas do dia liS 
abril de 2022,  na salada CPL. localizada na Trav. José Jorge Matias. 

sn - Campo Velho - Quixadá - CL dará inicio ao recebimento e 
abertura dos en.elopes concernentes aos documentos de habilitação e 
as propostas de preços para a contratação de empresa especializada 

em construção civil, para executar projeto de construção de uma 
praça com 514.8W de área construída na Avenida Estados 

Unidos, localizada ao lado da Escola Modelo, bairro São João. 
Quixadá/CE, de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS  N° 07.00412022-TP. Tipo: 

Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos 
junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a 
partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h. ou no 
portal da transparência: www.tcc.ce.gov.br, e no portal do município: 
www.quixada.cc.gov.br. 

.UIRLLA MARIA SALDANHA LIMA, 
Prc':dcnte da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ - A Comissão 
Permanente de Licitação da prefeitura municipal de Quixadá. torna 
público que no dia 09 de maio de 2022. às 09:00 bons, na sala da 

CPL localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n, bairro Campo Velho. 
Quixadã'CE, estará realizando Chamamento Público n°04OOl'2022-
CIII'. para o eredenclamento de leiloeiros oficiais para prestação 

de serviços de recebimento, avaliação e alienação de bens 
Inserviveis ou de recuperação antieconômicos, Irrecuperáveis, 
sucatas e outros, de propriedade do município de Quixadá-CE. o 

edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto á Comissão 
Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de 08:00 às 12:00hs. ou no portal da 
transparência: www.tce.ce.gov.br. 

MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA. 
Presidente da CPL 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiro, 

Código Identlflcador:709"3 1)1 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE 
LICITAÇÃO - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Quixadá. torna público que às 09:00 horas do dia ZZ.É 
abril do,  2022.  na sala da CPL. localizada na Trav. José Jorge Matias. 

sn - Campo Velho - Quixadá - CE, dará inicio ao recebimento e 
abertura dos envelopes concernentes ao documentos de habilitação e 
as propostas de preços para a contratação de empresa especializada 
em construção civil, para construção de uma praça com 
1154,8ONF de área construida na rua da palha, município de 
Quixadá, conforme projeto básico de responsabilidade da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 07.003.2022-TP. 
Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos junto á Comissão Permanente de Licitaçio no cndcreço já 
citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 
12:00h, ou no portal da transparência: www.tee.ce.gov.br. e no portal 

do município: www.quixada.ce.gov.br. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:62F54587 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
VISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRAS - PREGÃO ELETRÔNICO N 2022.03.07.1 

AVISO DE CONVOÇACÃO PARA APRESENTACÃO DE 
AMOSTRAS - PRECAO ELETRÔNICO N 2022.03.07.1. A 
Pregoeira Oficial do Município de Quixclô'CE, torna público, que que 
conforme itens 5.1, 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4 e 5.2. do Edital 

Convocatõrio. FICA a empresa VGRE CONFECCAO E 
DISTRIBUIDORA DE MALHAS E BRINDES EIRELI, 
vencedora do referido certame. CONVOCADA para 
entrcgaaprcsentação de amostras, as mesmas deverão ser 
apresentadas junto a Secretaria Municipal de Educação, estabelecida 
na Rua Maria Julia do Nascimento. SJN, Centro. QuixekYCE. no 
horário estabelecido no item S. 1.2 do Edital Convocatório. sob pena 
de desclassificação caso não compareça. Informações pelo telefone: 

(88) 3579-1210. 

Quixelõ/CE, 05 de Abril de 2022. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA - 
Pregoeira Oficial. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código ldentlflcador:3 1 BAEB53 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE l.ICITACÃO PREGÃO ELETRÔNICO N  
2022.04.05.1. A Pregoeira Oficial do Município de Quixeló/CE, torna 
público, que será realizado Certame Licitatóno na modalidade Pregão 
Eletrônico. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de digitalização e microfilmagem de documentos tais como: 
processos contábeis, licitat6rios, patrimoniais e demais atos 
administrativos de interesse das diversas Unidades Administrativas do 

www.diariomunieipal.çom.br'ar,rcce 	 69 
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ECONOMIA 
Irnovet O l*,stat da Ecot'na ccécccu a endi ~~enes a im. o » 

$t C0fl10f 	em 181650$ ia stq&o reaS,z 	0$18 ITt. LCC~ em tc,t €S26 e 

Dblr6DFeflos ntts lõni vatles quecsofam entre R$38.5 mil eRS 17.25 Tittes. 

 

    

Brasil registra mais de 65 mi 
de consumidores inadimplentes ., 
O total de consumidores inadimplentes vinha caindo desde 

abril do ano passado, mas está em alta continua desde outubro 

111~ ECONOMIA 
CPMF: Recriação pane de empresas 
Pra quem e ando por raaar e peoosover boicote,. uma 

hei lista Vim Pro, ai Ao menos 60 empInas. J.M.m 	Cai- 
relour. Ra.ehiaeto e B.'aspre'ss. num das no Instituto Unidos 
Brasil (hiLl vaocn.trepz tiispeopostaspata lirrni 

relo Contzrsto. ame, da, cicicõa. para. de .aordu otn os 
crnpre..asios. 'melhorar o ambiente de negt%.uu. A peimeira 
Tem dublei~ dc,darado & descon..enTrv agtne.av regula 
dor» a .çgunda deéeade • deatn.eraçáu da soOu de salino. 
de berna peno.aasci'M mia não dc ga,s han.ada reis .ru 
a.i de um tnbuzo .ansa!az a CPBIE , e a tetietra pretende 

a.,ahaz tom o que os empresários ibainam J.e'.Tivnmo;udi 
ul' dando respaldo as modida'i pnovoona. pie engLobam 
cnn. & liberdade etonuenka 
As PEC, estio prnbtas pasa serena entregues na pnotima 

era tenra (32). ai. Brada 'A rW tem dc enar prougo 
ns.mo k.rtalecer,  e aprr'oa tudo o que puder e.te aix, ãu
p.dnno. parar o Brasil por ea'ma dai elehfie. diipaiva o 
residente de IUB. Nabil Sahwtan - pie rambem preside a 
'si 	tsostasao Iteagleu. dc Lujtgas de Sboççstngt. Os 
e 	si ptopneni acnajo da c:oatrabusçao sobot Mas, 
mci. 	ou lran.a,anão & 'saiote, e & Creditou e flutuo. 
de >Murcza l'uwg rira )'aza retaliar~ tina cOrnpançào 
,oci a antig. CPMh dei 4ugeim que • alaquota 'no defini 
tapa mao dei.. complementar A equipe I&nita Jrctua 
que urna taaa pebasma de 0, 1% robre as opetaçõte cena ide 
quadataCPZsU erabcn mn.ot&fl,!.*%). Abra oolbo' 

- 

Veículos 
Os cmp!acazncnton de 

iriculan, impuhuonadon 

roda. e penado civieltam 
26.1%sobtekveteago 
e 1.8% sobre março de 
1011 la no..  umulado 
J. 3' trimestre. house 
queda de 7,6% sete igual 
periodode 2023 Segunda 
a Fenabrave. o dcscmpc-
nIso no trimestre reflete 
uni coniunto de (atores. 
nietona,. e giobait. como 
Produção e vendan 	 
da pela saltante ómicron. 

	

no Inicio do ano. coco 	 
liso Russia X Ileránha. 1 	 
•.ant'i1v, preocupação caos 

Otnbnisnn'nr 

Shoppings 
o nele, de ftnrttre 

rflotrou um ctncnment, 
de sendas em tolas 
ppirgS de 10 le, de acordo 
cem o Indico C.4o de Vaa 
em Shcpp'ng Centeri (ICVS-
'&brtncc(. No aculnUIadO do 
ano as atadas acumitam 
sena afta de 103'. O rejui 
lado rrtsrça o momento de 
rtCt.ptração tio setor. rico' 
do em 7021. Pre regiões 
destacaram-se.teve-
ceifo. caril otndil acena da 
media nactenat Nordeste 
(13.4%!. Sul (12,9S) e Nada 

O Sudeste avançou 
9.5%. enquanto no Centro' 
-Oeste subiu 5,5". 

Velculosli 
Com recente redução do 

IPI e a e na5ão do Renos ai 
a' pernpccii. as mi o dc 
crescimento, urna se-a que 
o tenor lera denoncracio 
co programa obietisati 
rol de circulaeao seiculo, 
em fim de sida itul (com 
maus de 3("") que. 
hoje. representam 16% da 
trota total dc caminhões 
no Brasil. Paria Pena' 
brave. aIèrn da melhora 
na segutança viária. a 
medida pode 	ga- 
nho, ambientar, e de se-
gtaranca. diminuir custos 
logltl.cos e .aciden,c,, e. 
conn.qu.ntcmenic. bem 
liciar toda. economia. 

And, Prtrobras' 
Os prrço. $0 ptt,Wo Co' 

,r,anl. ontem prniaoriados 
pela alta do delire cita-
centoa preocupações de 
que novo, cano, do colona-
vaus postam desaceleear 
a demanda da Ci.iesi - que 
ampbou O IOckdOwa a 26 
m.ltesdepetsoas-rnat 
is perdas tocam kn,,T,ada, 
xr temonu cm a otula 
devido a tançóta à Rutaia 
Os conflito etoms do 
Penal cavam 019 dotor. OU 
0,8'.. para lactnar a 1,64 
dolaret o bati O petrt*o 
dei PUA (WTO rfcueu 132 
doTo,. ou 1 Vi para fecha. a 
101% do Iarr' 

A pandemi.a de ..inÀ'lQ 
e os peniblrnias econômico. 
.asnados por um. das maio 
ri' rises snttãrla.a de ,aaádc 
pode ter potros seduzido nsaat 
uindadoncgau,so oaurneo-
ti, de pe'.noae tnadamp4enies 
O Brasa) regitifa atuam' 65.2 
izulhões de eonnumidoea 
u.udsmpknte'. o que repre. 
'cnn,, um tocai de leS 263.4 
bilhõen em divida, negativa 
das O dadk, divulgado nessa 
"N. for. (5.4) pelo Seta.. 
e correspondente ao mês & 
Fevereiro 

Eisa quantidade nio era 
aLangija Jeide maio de 
2020. 00 inicio da ponde-
mia Somente cm leseretro. 
o numero de inadimplcn 
lei subiu 0.51% (:aJa bra-
silearo deve. ata media. Ri 
4042.08 A e,nasantsca se 
baseia no fato .ic que cada 
numero do Cadastro de 
Peeso,c Fleicas (CEEI tem. 
cm média. 3,4 dividas at,. 

- 

,'i Si cela Fedctal a'lO(Ii) 
S. pan o das 31 de maio 
o prazo Anal pata a entre' 
ria da declaração de atua, 
anual do Imposto de Renda 
referente' ao rendimento, 
obtido, no ano de 1011 O 
prau previsto anterior 
mente erj 29 de abril 

Segundo o orga.,. a tina' 
lida.!, e reduzir eventuais  

'as Quanto ao pata) dos 
tnadimpknieo. os homcns 
representam 50.1% dos de' 
,,durei. contra 49.5% das 
mulheres Na divisão por 
lama etana, a maior parte 
tem entre 26 e 40 ano' de 
idade (35.3%). seguida pela 

eTe! s da paden'as da 
'id 30 que pois'an, dilicusl: 
o rvcnckunento e envio da. 
de.,Laracõn Ate o fuial de 
masco,, Receita Federal cora-
laI.nlizava quase 6 milhôes 
de deslauaçõe. de Imposto 
de Renda de Penwa Ftsac,a 
tIPBii entregue'. A rape. 
tali,o lutar  ele que 34,1 mi -
Osues de declarações soam  

latia de 41*60 anos de ida' 
de (34.9%) 
O tonal de eonuu.tni~ 

unadimplenie. vinha nu.-
do desde abril de 2011. mas 
c.i.a cm alia continua desde 
outubro do ano panado De 
acordo com a Setas,., as me. 

- ' ris) .1v 

Regras 
obrigadas a apecscn' 

lar a tseu.laraçao de Atuste 
Anual os cidauiao, que tive 
ram. «ti 1011. rend.rncn.tos 
tributarem city. valor .s.una 
de Nt 1$ 550.70 A Imssrtus,io 
Normalina n' 2.077. publica-
da nu Düruo Oficial da União  

sentes alta. Isa tais 'te uru' 
que cm axec'c o srcdat,a e 
desemp rege' ainda elevado 
são as principais Lausas pata 
o aumenio da inadimplen'. ia 

Renda 
A queda na renda medas 

do trabalhador tombem ale' 
te o pagamento da' divida.. 
muita crnbesra a econosma-
e. dê sinais de te. uperação 
gradual nos últannos mac. 
Mau o lato e que a trande 
parte das pessoas então en-
cotitrando empregou que 
pagam menos que o ante 
nor, o que aumenta a Jafl' 
,.Idade cm quitar debito, 
em atraio. Entre os tlj'ts de 
divida. em situação de lIsa 
dimplinc,a em (estreito, se-
gundo a Seea.a. 28.6% vim 
de debttot com o cartão de 
cri-dito, seguido de contas 
domntscas. canso agua. lias 
e 1á, (2). 1%) e gatIos no co-
mercio varqota (22,5'. 

desci erca eira .5 -Si. ,)isa 

ptotrogou o praia mutilem 
o ironoglama para a rat,tui-
sã.. dor, cinco lute, ao, coo-
rrtlu.ainte.. e) pnn.eiro está 
prrnsto para SI de maio Os 
segundo e terceiro lote, serão 
restituido, no das 30 dc;arribo 
e de Na. O quaslo lote n'a 
P'~1. para li de opino e 
.quart. para do de seembro. 

m: Enflga da J.1SQ.S*3I i 
~tentei,  
oMaSt' -. saanp.ias 

- ___SNS-IO 

- 

- 

srtwft)e1 nidera 

Aviação: Preços das passagens aereas decolam 
t' preso mcd... da' 
pat.agene aa'hean no 
Brasil ,ubiu ate *1". 
de laneiro a março 

e_ 	5_•_ ao. .'wa.s C,,a, a - - - 

e-cie-o.aai.i- 

.,a.,. uc, 	•.,'.s c- 	,. c..au :i-. a,a.'..a a, 	as ei 
5.ee.aaaifli'elSttiS..a,..a,as,'.sa.'mu.i& 

- - csaflu Sena a...... .as.ca. a ise5ii 
n.ia 	s_aa.. e'miieea. ,a. 	asa 	a e 1'! 
Sai a.ia 	Ce 	- - - 55*i assiSto - os.as,ias 
.I.ia-niti,S'iflfl*uS,ii,. teia_as.,.., Sawe 
-'a- 

asa 	ia_e 	- 	aaie..,. 	levar: 

-a. - laae, o 	c-_etiaa--na • -, 
..es ai - e is a C_emeia .5-a.- asa mitt 5.-tae.a.t. 

• - bisa, mc..... eiaias, ca .5 ce., • leio', tia 
*,teeami.a,,,le.ata.auen.s.s.a. t ces.,Øm,s ai, me c_, 	a 
a-.5a i 	afta Cai'i'e is, ia 	'.' is e 
- - c-sa 	te-a 	a 	o-.-- 	e •'_ai 	 ei.... 

iiee*ta 5555a5 ali aa, -'eaa t- a e-' -a-ia - 
•&aa,._flis _,..a.as'e .iis 
Laiasam Wat.. 	's'a'a. 	a., c.u,s,aa ,. a eis.,,.ai.msi • 

.tmaa.,, 	..eaee .i,tqnta, 

rsseL 	- 'a.e,s_es a,. 	a eia. - tSii tawui• r Sseia 
- 	c•.e_' a,.,.. 5:5 Søsa, ia -ele..   o,. 

aa,e-ai'ti,aaasaiaø-..w re,,a.tl.flc..asa..ieaac. 

eu 
se _e-'--- 

- timaii mii,... :ra.i sai es tfliaea Ires 	a. C4a 

- 	 - - - 
- - 	 - 

IR: prazo para entrega da declaração 
e prorrogado para 31 de maio 

'ia-a. - r 5.5-e e ',ei.e,a a,as....i..ia.0 • ua. 

- fl.5afl ias_a iii. ato.Ø- , ø.na el e, 
- rarsanom 	ai si ta,ensei• -saie-,.-', 'i5ts' 

1516 	1. 
e_ema ie..,. casam lisa' O,ea 	 ti, 

Ca'ie,dui eia aae..ts-' 'eia, e ci.a 	aaaa,ascai,u 
las ecasaaao,is *ici.,eoai .ia.-ri liii 
• ai.,, la.' 1_e., c-es.aii r,s. ios'.sa, iS 'Ci e ia ;aa'as.d,s 
•aa. i'W trs_e' a 'ii...,, - o-e.-, - l. 	•l .aae 

aiei teu ao. -0* aia  
•t..5,-05 eami,cenSa.'e-n' La, C-eS'aasaCsa 
s...,. taa 	S'L C,..e.caaes. 55,. Caira.a .i,,.oa. rasa, nu 
- alaaa aa.,.ae 	ee..iaa,iia 	'Oii 

5- 
ai 	ia Isnas1 a inu 'a sem, .,,a. 	.,r, 	-re  

.ea,..*eaa  
',aa.us,a...ae.ei ei_e .ma.aa 	 e 	i55m'S - 

5, 	 e-- 
i,aa  

-a 

'-o- - 	'- r 	5-,e  
ae..-easiio'eak5- -.e. e ia a - - 

aaa..,a.a *saeila 

riso, e.a.,.a,S'suelaauas'rifl a.e.c,, sei__si.., 
- a. tnuflsi a.ia.u . 
iai-'--asa,-a'eia 	eeas.iaaeia's 
ii----- _u____--sa-•-._ 

ia 	Cia-4A 
les 	tara 	vaiar 	5. - n les. e.afl' 

"se a.a,eo, i, 	aaaab 

5,5-.,-. usaiss.a.a,O,,a,s,a.,Cl O miaaa,. a, s,.ns,a sai.s'a.t 

asa--ai-ai .aa-ui-.eC laca-ia----
-. 

--'a-ia---. 
i,a,s_ 	 Ca'as 	 ace 

-ia--mi,-- 


