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BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 
Estrada dos Bandeirantes no 7.966, Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro – RJ - CEP: 22783-110 - CNPJ: 42.318.949/0001- 84. 
 
 ______________________________________________________ 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 61-2018-07-25 

 

OBJETO: Contratação de leiloeiro oficial, no exercício regular de 

sua profissão, para prestação de serviços referente a venda de bens 

compreendendo a organização, divulgação e realização de leilões 

oficiais. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/03/2019 às 10h 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Estrada dos Bandeirantes, no 

7.966 Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ    CEP: 22783-110 

 

PRAZO PARA ESCLARECIMENTO: 11/03/2019 
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1. CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., representada pela sua Comissão de 
Licitação em conjunto com a Gerência de Logística de Materiais, área técnica 
responsável, comunica aos interessados que realizará chamada pública para 
contratação de leiloeiro oficial, no exercício regular de sua profissão, para 
prestação de serviços referente a venda de bens compreendendo a 
organização, divulgação e realização de leilões oficiais, nos termos do 
ordenamento jurídico pátrio, observando-se as condições estabelecidas neste 
Edital e nos Anexos que o integram. A minuta foi aprovada pelo Parecer 
Jurídico nº 035/2019, de 07.02.2019. 
 

1.2. Ficamos na expectativa de manifestação de interesse que acolham aos 
requisitos estabelecidos no Projeto Básico, Anexo I deste Edital.  

 
2. OBJETO 
 

2.1.  Prestação de serviços referente a venda de bens móveis inutilizados pela BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., compreendendo a organização, divulgação e 
realização de leilões oficiais 

 
3. CRONOGRAMA 
 

3.1. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/03/2019 às 10h 
 
3.2. PRAZO PARA ESCLARECIMENTO 11/03/2019 
 

4. CONTATO 
 

4.1. Toda comunicação sobre este processo de Chamamento Público, inclusive 
o encaminhamento de eventuais solicitações de esclarecimentos deverão ser 
realizadas pelo e-mail: licitacoes@bbtecno.com.br. 

 
5. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 
5.1. Poderão participar deste processo pessoas físicas que explorem o ramo de 

atividade compatível com o objeto dessa consulta e que atendam as condições 
exigidas neste Edital e seus Anexos. 

 
5.1.1.1.  O LEILOEIRO, cuja profissão está regulamentada no Decreto 

Federal 21.981/1932 – deve estar devidamente cadastrado na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro; 

5.2. Estará impedido de participar deste Chamamento Público o interessado que: 

a) Esteja cumprindo a penalidade de suspensão imposta pela BB TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS S.A; 

b) Seja declarado inidôneo pela União, ou esteja sancionado nos termos da Lei 
nº 12.846/2013, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

c) Esteja registrada no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

d) Seja sócio de empresa suspensa pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A, 
pelo Banco do Brasil e suas subsidiárias, bem como pela Fundação Banco do 
Brasil, ou que tenha sido declarada inidônea pela União; 
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e) Esteja suspenso pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A, pelo Banco do 
Brasil e suas subsidiárias, bem como pela Fundação Banco do Brasil, ou que 
tenha sido declarada inidônea pela União, no período dos fatos que deram 
ensejo à sanção; 

f) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;  

g) Sejam empregados ou dirigentes da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.; 

h) Que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com dirigente da 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., com empregado da BB TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS S.A cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 
pelo Chamamento Público ou contratação, ou com autoridade do ente público 
a que a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. esteja vinculada; 

i) Tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. há menos de 6 (seis) meses; e 

5.3. É vedado o nepotismo, nos termos do Decreto nº 7.203, de 04.06.2010. 

5.4. A presente habilitação não importa necessariamente em obrigatoriedade da 
instrumentalização de Contrato, podendo a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos 
participantes. A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A poderá, ainda, prorrogar, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento dos documentos de habilitação e/ou da 
divulgação do exame dos documentos. 

5.5. A participação dos leiloeiros nesta chamada implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital. 

5.6. A celebração de Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A e o leiloeiro.  

5.7. Toda comunicação sobre este processo de Chamamento Pública, inclusive o 
encaminhamento de eventuais questionamentos e/ ou solicitações de 
esclarecimentos, deverão ser realizadas pelo e-mail: licitacoes@bbtecno.com.br. 

 

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Estarão habilitados a participar da avaliação de documentação para a contratação 
de leiloeiro, os interessados que atenderem aos seguintes requisitos: 

 
HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

a) Certidão emitida pela JUCERJA da Efetiva Matrícula de leiloeiro, com data não 
superior a 30 dias do dia designado para abertura dos envelopes, comprovando 
sua habilitação como profissional e que não há impedimentos para o exercício da 
atividade do mesmo;  
 

b) Cópias autenticadas de identidade e CPF do leiloeiro; 
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HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

a) No mínimo 01(um) atestado comprovando que executa/executou, serviço 
compatível em características, quantidades e prazos ao indicado no ANEXO I 
deste Edital. A comprovação de que trata este item será feita por meio de atestado 
de prestação de serviço devidamente registrado na entidade profissional 
competente, se houver, conforme modelo no ANEXO VI. 

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

a) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, na forma do ANEXO II 
 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo a sua habilitação e sua 
participação em licitações, conforme minuta constante do ANEXO III deste edital. 
 

c) Declaração firmando termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio 
entre licitantes e de responsabilidade socioambiental, conforme minuta constante 
do ANEXO IV deste edital. 
 

d) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme minuta constante do 
ANEXO V deste edital. 
 

e) Declaração do leiloeiro de que disponibilizará de infraestrutura física para 
realização de leilão presencial, conforme minuta constante do ANEXO VII deste 
edital. 
 

f) Declaração do leiloeiro de que disponibilizará de infraestrutura para promover, além 
do leilão presencial, a modalidade eletrônica do mesmo, possuindo para tal “site” 
próprio, informando o endereço na internet, conforme minuta constante do ANEXO 
VII deste edital. 

 

7. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1. LOCAL – O envelope lacrado e identificado contendo os documentos de 
HABILITAÇÃO deverá ser entregue, às 10h até às 10h30min (horário de 
Brasília), na sala de reuniões da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A, situada 
na Estrada dos Bandeirantes, no 7.966 Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ/ CEP: 
22783-110, em envelope fechado e lacrado, contendo em sua parte externa a 
seguinte inscrição: 

 

• CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL – Nº 
61-2018-07-25 – BBTS 

• NOME COMPLETO DO INTERESSADO 

 

7.2. PRAZO – O recebimento dos envelopes contendo os documentos de 
participação ocorrerá até a data da sessão pública constante da página 1 deste 
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edital. O prazo de entrega dos envelopes inicia-se a partir da data de publicação 
deste Edital. 

7.2.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos 
observar-se-á o que segue: 

I. excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; e 

II. os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 

 

7.3. FORMA – Os documentos de habilitação exigidos neste Edital e seus Anexos 
deverão ser apresentados em idioma português, ressalvados as expressões de 
uso corrente, podendo ser entregues em original ou por meio de cópias 
autenticadas, desde que perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas.  

 

8. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

8.1. Os atos deverão ser praticados por representante legal que, devidamente 
credenciado, será o único admitido a intervir nas fases de procedimento de 
habilitação e a responder por si, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital.  
 
8.2. Para o credenciamento dos leiloeiros e seus representantes legais deverão ser 
apresentados à Comissão de Licitação, na data do certame, os seguintes 
documentos: 
 
I – Documento oficial de identidade (original e cópia); e/ou 
 
II – Procuração que, na forma de lei, comprove a outorga de poderes, com firma 
reconhecida. 

 
8.3. O representante do leiloeiro, quando houver, deverá entregar seus documentos 
de credenciamento juntamente com os documentos de habilitação, conforme item 7.1 
deste Edital.  
 
8.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um 
LEILOEIRO. 
 
 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

9.1. A abertura dos envelopes será realizada no dia 18/03/2019, às 10h, horário de 
Brasília, pela Comissão de Chamamento Público, formada por representantes da 
DILIC (Divisão de licitações) e da GELOG (Gerência de Logística de Materiais), na 
Estrada dos Bandeirantes, no 7.966 Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ    CEP: 22783-
110. 
 
9.2. Recebida a documentação, a Comissão de Chamamento Público lançará em Ata 
os nomes e os dados de contato dos Representantes Legais dos Interessados 
presentes ou, caso na hipótese de não haver poder de representação, os nomes e os 
dados de contato da pessoa que entregou os envelopes em nome do Interessado. 
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9.3. Comissão de Chamamento Público abrirá os envelopes, passando a rubricar a 
respectiva documentação, a qual deverá também ser rubricada pelos Interessados 
presentes, ou por Interessado escolhido por aqueles para representá-los. 
 
9.4. Após o início da abertura dos envelopes de habilitação, não será aceita a juntada 
ou substituição de quaisquer documentos. 
 

10. AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos de habilitação apresentados pelos leiloeiros serão analisados 
pela Comissão de Licitações da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A e pela Gerência 
de Logística de Materiais, que emitirá parecer conclusivo.  
 
10.2. Havendo desistência de todos os interessados da intenção de interpor recurso, 
mediante manifestação formal de todos, registrada em ata, será dada continuidade à 
reunião com a definição da ordem de antiguidade do leiloeiro. 
 
10.3. Não havendo desistência de todos os interessados da intenção de interpor 
recurso, a Comissão de Licitação, dará prosseguimento ao chamamento de acordo 
com os trâmites estabelecidos do item 10.4 ao 10.6 abaixo. 
 
10.4. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a divulgação do parecer 
conclusivo, para apresentação de recurso administrativo contra o resultado acerca da 
ordem cronológica de antiguidade do leiloeiro. 
 
10.5. Em havendo recurso, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentação das contrarrazões. 
 
10.6. Decorridos os prazos, a comissão terá o prazo de 3 (três) dias úteis para análise 
dos recursos/contrarrazões. 
 
10.7. O leiloeiro com maior antiguidade firmará o Instrumento Contratual de que trata 
o item 12.1. 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto Dilic (Divisão de 
Licitações) da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A no endereço eletrônico 
licitacoes@bbtecno.com.br. 
 
11.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e/ou impugnar os termos do 
presente Edital até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data estipulada para sessão 
pública. As impugnações deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail 
citado no item 11.1. 
 
11.3. Os casos omissos porventura existentes serão resolvidos em conformidade com 
a legislação vigente. 

 

12. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. O INTERESSADO deverá firmar Instrumento Contratual com a BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A, que observará os termos da Lei nº 13.303/2016, 
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bem como as demais formas legais pertinentes, conforme minuta constante do 
Anexo VIII. 
 
12.2. A vigência do contrato de que trata este item será de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado por 04 (quatro) períodos iguais e sucessivos.  
 
12.3. O INTERESSADO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da 
convocação, para assinar o contrato específico, sob pena de sofrer as penalidades 
previstas neste Edital. 

 
12.3.1. O prazo para assinar o contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo INTERESSADO durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pela BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS S.A. 

 

13. ANEXOS 

13.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 
ANEXO II – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO 
MENOR 
 
ANEXO III – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE 
 
ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO 
CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 
ANEXO V - DECLARAÇÃO  
 
ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
ANEXO VII – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE POSSUIR INFRAESTRUTURA FÍSICA 
PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PRESENCIAL E DA MODALIDADE ELETRÔNICA 
 
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 

                                                                 Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
__________________________________ 
Italo Augusto Dias de Souza 

Autoridade Competente de Licitação 
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ANEXO I 
 

(PROJETO BÁSICO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 
 

1. Objeto: 
 
1.1 CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUA 
PROFISSÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VENDA DE BENS 
COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÕES 
OFICIAIS. 
 

2. Especificações Técnicas: 
 
2.1 Os serviços a serem prestados pelo LEILOEIRO para execução do objeto 
contratual abrange: 

 
2.1.1 Vistoria, com apresentação de laudo, quando solicitado pela BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.; 

 
2.1.2 Organização, divulgação e realização de leilões de bens; 
 
2.1.3 Possuir instalações adequadas para realização do evento (local próprio ou 
de terceiros), de fácil localização, em ambiente agradável, com condições de 
conforto aos interessados, na cidade do Rio de Janeiro (comprovação através 
portfólio e/ou declaração no ato da assinatura do contrato);  
 
2.1.4 Dispor de sistema informatizado para controle das atividades inerentes à 
venda dos bens, fornecer relatórios gerenciais em cada fase do processo (a 
exemplo de cadastramento de bens, estratégia de vendas, 
administração/realização do leilão oficial, relatório específico dos leilões, prestação 
de contas sobre a venda do bem etc.); 

 
2.1.5 Utilizar sistema audiovisual durante o leilão, contendo projetor de imagem 
que possibilite a visualização de imagens dos bens por todos os participantes do 
evento. A critério da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., poderá ser dispensado 
o uso do sistema audiovisual ou, em sua substituição, poderão ser utilizadas 
fotografias dos bens; 
 
2.1.6  Disponibilizar infraestrutura para viabilizar a participação de interessados via 
WEB, consistindo em página na internet da qual conste aplicativo que contenha, no 
mínimo, as seguintes funcionalidades; 
 

2.1.6.1 Acesso, pelos ofertantes, mediante condições de segurança 
(criptografia e autenticação). Para efetuar lances via Internet, os 
interessados devem dispor de chave de identificação e senha pessoal 
(intransferíveis), obtidas após credenciamento junto ao escritório do leiloeiro 
oficial; 
 
2.1.6.2 Mecanismo para efetuar o cancelamento da chave de identificação e 
da senha; 
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2.1.6.3 Interatividade entre os lances verbais e os lances efetuados 
eletronicamente na Web, possibilitando ao leiloeiro receber e estimular 
lances em tempo “real”; 
 
2.1.6.4 Inserção dos lances na internet, para   conhecimento de todos os 
participantes; 
 
2.1.6.5.  Não permitir a aceitação de dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
2.1.6.6   A cada lance ofertado, via Internet ou verbalmente, o participante 
deverá ser imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor; 

 
2.1.6.7   Durante o transcurso da sessão pública, os participantes deverão 
ser informados, em tempo real, do valor do lance registrado. O sistema não 
identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
 

2.2 Possibilitar o recebimento de lances prévios: 
 
2.2.1 Inserção na internet dos lances prévios remetidos via fax, via postal ou 
entregues pessoalmente; 
 
2.2.2 Possuir mecanismo que permita a apresentação apenas de lances cujo valor 
seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado 
o incremento mínimo fixado para o lote. 
 

2.3 Divulgação do leilão: 
 
2.3.1 Divulgar o leilão por meio de endereço eletrônico na internet e distribuir 
material publicitário impresso sobre o evento (exemplo: folheto, cartilha, livrete 
etc.); 
 
2.3.2 Publicar o leilão pelo menos por 1 (uma) vez, em jornal de circulação 
nacional, cujo texto deverá ter, no mínimo, as seguintes dimensões; 

 

• horizontal:12 cm; 

• vertical: 7 cm. 
 

2.3.3 Constar na divulgação do evento na internet e no material impresso a 
descrição dos bens ofertados, informações sobre o leilão oficial, telefones e 
endereço eletrônico (e-mail) para contatos e esclarecimentos adicionais. 
 
2.3.4 O LEILOEIRO deverá apresentar texto para aprovação e publicação no 
Diário Oficial da União – DOU, pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. no prazo 
de até 5 dias uteis após solicitação. 
 

2.4 Acompanhamento do leilão: 
 

2.4.1 Viabilizar o acompanhamento do evento no local em que ocorrerá o leilão, 
sendo projetados em tela a descrição do lote e os respectivos lances recebidos, ou 
ainda, os ofertados via Internet. 
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3. Subcontratação 
 
3.1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

 
4. Condições de Entrega / Retirada: 
 
4.1  A retirada dos bens será efetuada por conta e responsabilidade do arrematante ou 
procurador do mesmo, junto às instalações da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., 
onde encontram-se acautelados os bens em 10 (dez) dias úteis, após a compensação dos 
valores recebidos. 

 
4.2  O bem arrematado deverá ser retirado em sua totalidade, mediante recibo em nota 
fiscal da venda, não sendo reservado ao arrematante o direito a retirada parcial do 
mesmo e possível abandono do restante; 
 
4.3  O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com a retirada, 
carregamento, frete, seguro, etc. correrão por ordem, conta e risco do arrematante, sem 
nenhum ônus para a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.; 
 
4.4  No ato do carregamento, o arrematante deverá trazer todos os equipamentos de 
proteção e segurança necessários, sendo responsável por quaisquer acidentes que por 
ventura venham a ocorrer com seu pessoal e/ou prepostos durante a retirada dos 
respectivos lotes, não sendo permitida a transformação dos bens arrematados dentro de 
qualquer área pertencente a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., e ou do LEILOEIRO; 
 
4.5 Os bens arrematados não poderão ser recuperados ou consertados no local de 
onde serão retirados; 
 
4.6 Obriga-se o arrematante a remover logotipo ou qualquer outra caracterização da 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. existente nos bens, após a concretização da 
alienação, ficando a cargo da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. a responsabilidade de 
fiscalizar tal retirada. 

 

5. Condições Gerais: 
 
5.1 A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., a seu critério, transportará os bens móveis 

até as dependências do leiloeiro ou optará pelo armazenamento/guarda dos 
mesmos no local onde se encontram até sua venda e retirada pelo arrematante 
vencedor da licitação. 

 
5.2 Os bens serão vendidos no estado de conservação e embalagem em que se 

encontram. Este leilão não se enquadra nas condições de fornecedores e/ou 
comerciantes, ficando assim a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. eximida de 
qualquer responsabilidade sobre defeitos ocultos ou não nos bens arrematados. 
Eximindo também de qualquer responsabilidade por reembolso, indenizações, 
trocas, consertos ou compensações financeiras de qualquer espécie e qualquer 
hipótese. 

 
5.3 Quando solicitado, o LEILOEIRO deverá enviar original do laudo de vistoria, 

fotografias do bem, documentos e outros julgados necessários, bem como 
disponibiliza-los em ambiente WEB ou outro sistema informatizado, com chave de 
acesso restrita a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 
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5.4 Quando solicitado o LEILOEIRO terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para realizar um 
leilão oficial. 

 
5.5 O LEILOEIRO, cuja profissão está regulamentada no Decreto Federal 21.981/1932 – 
deve estar devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro; 

 
5.6 O LEILOEIRO deverá entregar a Ata de Leilão até 02 (dois) dias úteis após a 
realização da sessão pública do certame, contento, dentre outras as seguintes 
informações: 

 
5.6.1 Todos os lances ofertados para o bem ou, pelo menos, os três maiores, se 
houver, constando nome completo/firma, endereço e telefone dos ofertantes; 

 
5.6.2 Nome completo, CPF/CNPJ, nº da identidade/registro, endereço e telefone 
do arrematante vencedor; 
 
5.6.3 Valor do lance vencedor ofertado, condições de pagamento e valor do sinal 
recebido no ato do Leilão; 
 
5.6.4 Relatório contendo descrição e esclarecimentos detalhados de   cada lote 
licitado, do trabalho realizado para oferecimento dos bens, indicando, inclusive, 
nomes, endereços e dados relevantes das pessoas contatadas, informando, 
quantidade de lotes arrematados, quantidade de não arrematados e quais foram os 
motivos que dificultaram a arrematação dos bens; 
 
5.6.5 Cópia dos Autos de Arrematação e dos recibos das comissões pagas pelos 
arrematantes vencedores. 

 
5.7 O LEILOEIRO deverá entregar, junto com a Ata de Leilão (item 5.6), Termo de 
Compromisso Ambiental e de Sustentabilidade Socioambiental, devidamente datado, 
qualificado (nome/CPF e ou CNPJ), assinado pelo arrematante e vistado pelo 
LEILOEIRO, conforme modelo abaixo: 
 
5.8 Alienação de bens: 

 
5.8.1 O LEILOEIRO deverá entregar ao arrematante, no término da sessão, 
correspondência a ser fornecida pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., 
informando a obrigatoriedade da entrega da proposta e demais documentos 
relacionados na correspondência, até o 5º (quinto) dia útil após a realização do 
leilão. 

 
5.9 Remuneração/Comissão:  

 
5.9.1 A remuneração/comissão por todos os serviços prestados será o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de venda do bem. A quitação desse 
valor deverá realizada pelo arrematante do bem e não compõe o preço de venda a 
ser recebido pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.; 
 
5.9.2 Não haverá taxa de comissão a ser paga pelo comitente (BB TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS S.A.). 
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5.10 Devolução da remuneração/comissão:  

 
5.10.1 O LEILOEIRO deverá devolver a comissão paga pelo(s) arrematante(s) no 
prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação do fato, nas seguintes hipóteses: 

 
5.10.1.1 Caso a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. decida anular ou 
revogar a licitação no todo ou em parte; 

 
5.10.1.2 Caso ocorra exercício de direito de preferência, previsto na 
legislação vigente, por terceiro que não participou do leilão. Neste caso, o 
leiloeiro receberá, do detentor do direito de preferência, cheque de valor 
igual ao devolvido ao arrematante. 

 
5.11 Despesas com leilão:  

 
5.11.1 As despesas com publicação do edital/aviso no Diário Oficial da União – 
DOU, serão de responsabilidade da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.; 
 
5.11.2 As demais despesas com divulgação (item 2.3.1 e 2.3.2) inerentes ao 
certame serão de responsabilidade do LEILOEIRO, exceto a publicação no Diário 
Oficial (item 5.11.1).  
 

 
5.12 Critério de escolha do leiloeiro: 
 

5.12.1 O Decreto 21.981/1932 regula a profissão de leiloeiro no território nacional; 
 
5.12.2. O artigo 42 do citado diploma impõe às Juntas Comerciais o dever de 
publicar uma lista anual dos leiloeiros oficiais (março), obedecendo ao critério de 
antiguidade (art. 44 do Decreto). A lista de Leiloeiros oficiais 
(https://www.jucerja.rj.gov.br/Servicos/Leiloeiros) será consultada na data da 
disputa para confirmar a ordem de antiguidade dos leiloeiros (item 5.12.3); 
 

5.12.1.1 “Art.44. As Juntas Comerciais publicarão em edital afixado à 
porta das suas sedes e inserto no Diário Oficial, ou, onde não houver órgão 
oficial, em jornal de maior circulação, durante o mês de março de cada ano, 
a lista dos leiloeiros matriculados, com a data das respectivas nomeações, 
para a escala de que trata o art.41, podendo as repartições públicas 
requisita-las a qualquer tempo para execução do disposto no art. 42”.  

 
5.12.2 O critério de escolha do leiloeiro será o de antiguidade, obedecendo a 
ordem da matrícula (item 5.12.1 e 5.12.2). 

 

6. Condições de Aceite: 
 
6.1 A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., a seu critério, decidirá sobre a aceitação 
ou não de lances para pagamento por meio de financiamento. 
 

7. Condições de Pagamento / Recebimento: 
 
7.1 O LEILOEIRO deverá orientar o arrematante quanto ao procedimento referente ao 
pagamento do bem arrematado, conforme especificado abaixo:  
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7.1.1 No ato da arrematação, o arrematante pagará ao LEILOEIRO 5% (cinco por 
cento) do valor do lance vencedor, a título de comissão ao leiloeiro oficial, bem 
como 100% (cem por cento) do valor do lance, o qual deverá ser repassado pelo 
LEILOEIRO, em até 5 (cinco) dias úteis, através de depósito na conta da BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., - Agência do Banco do Brasil: 3309-x; C/C: 
205826-x, e enviar o recibo do depósito para o endereço eletrônico 
contasareceber@bbtecno.com.br; 

 
7.1.2 O LEILOEIRO deverá entregar, ao final de cada Leilão, ao departamento 
financeiro da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., contra recibo, relação das 
importâncias recebidas contendo: nome do arrematante vencedor, bem móvel a 
que se refere, nº do lote, valor, nome do banco, agência e nº do cheque. 

 

8. Fiscalização: 
 
8.1 A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços objeto deste Edital, para fins de prestar orientações 
gerais e exercer o controle da respectiva execução contratual; 
 
8.2 Previamente ao leilão oficial, a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., poderá efetuar 
vistoria ao local e aos equipamentos indicados, a fim de verificar se atendem aos padrões 
exigidos neste Edital para realização do evento. 
 
 

9. Vigência: 
 
9.1 A vigência do contrato de que trata este item será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por 04 (quatro) períodos iguais e sucessivos. 
 
 

10. Matriz de risco: 
 
 

 

mailto:contasareceber@bbtecno.com.br
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ANEXO 1 
 

  
Termo de Compromisso Ambiental e de Sustentabilidade Socioambiental 

 
Na qualidade de arrematante do processo nº 61-2018-07-25 de aquisição de peças, 
sobressalentes e insumos dos estoques de Manut (itens em boas condições de uso) e/ou 
WR (itens defeituosos com viabilidade econômica de reparo) e/ou Inservível (itens 
defeituosos disponibilizados como sucata) de propriedade da BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS S.A., sob a modalidade de leilão, instaurado pelo Leiloeiro Público Oficial, 
_____________________________, inscrito no CPF nº _________________, 
declaramos, sob as penas da Lei que conhecemos a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, Lei Nº 12305 de 02/08/2010, e viabilizaremos a restituição dos resíduos sólidos, 
para reaproveitamento produtivo, ou outra destinação final ambientalmente adequada e, 
que o resíduo final advindo desta aquisição não terá: 
a) lançamento in natura a céu aberto; 
b) deposição inadequada no solo; 
c) queima a céu aberto; 
d) deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a inundação; 
e) lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos e 
assemelhados. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO II 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
Decreto 4.358, de 05.09.2002 

 
EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 
 
Referência: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 
................................................................................, inscrito no CNPJ nº ..........................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................................ e do CPF nº ...................................... DECLARA, para fins do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Ressalva: 
 
             SIM NÃO 
Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz? (    )  (      ) 
 
LOCAL, DD/MM/AAAA (DATA) 
 
 

ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: 

RG: 
CPF: 

 

 
EMPREGADOR: PESSOA FÍSICA 
 
Referência: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 
................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº..................................e do CPF nº ..........................., DECLARA, para fins do disposto 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: 
 
                        SIM  NÃO 
Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz? (    ) (     ) 
 
LOCAL, DD/MM/AAAA (DATA) 
 

ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: 

RG: 
CPF:
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ANEXO III 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
Para fins de participação no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 a(o) 
…................................. (NOME OU RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO), CNPJ OU CPF 
nº ........................................, sediada(o) ............................................................................... 
(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
A empresa DECLARA ainda, sob as penas da Lei, para fins de participação nessa 
CHAMAMENTO PUBLICO que não possui em seus quadros as pessoas citadas no item 5 
do Edital. 
 
 
LOCAL, DD/MM/AAAA (DATA) 
 
 
ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: 
RG: 
CPF: 
 
 

 
 
 
 
 



17 

 

ANEXO IV 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE 
INTERESSADOS E DE RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

 
[NOME OU RAZÃO SOCIAL], inscrita no CPF OU CNPJ/MF nº_________, por meio do 
seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO 
REPRESENTANTE DO INTERESSADO], doravante denominado [INTERESSADO], para 
fins do disposto no Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25. 
 
Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 
8.666/93, se compromete a: 
 
1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas 
que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em 
seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, 
especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Cobra Tecnologia 
S.A.;  
 
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em 
seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim 
entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a 
qualquer funcionário da Cobra Tecnologia S.A., nem mesmo para obter decisão favorável 
aos seus negócios;  
 
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu 
nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize 
qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da Cobra 
Tecnologia S.A.;  
 
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício 
estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de 
sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;  
 
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a 
participar ou não do referido Chamamento Público; 
 
6. Apoiar e colaborar com a Cobra Tecnologia S.A. em qualquer apuração de suspeita de 
irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, 
sempre em estrito respeito à legislação vigente;  
 
E, ainda, declara que: 
  
7. A proposta apresentada neste Chamamento Público foi elaborada de maneira 
independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a Cobra Tecnologia S.A., discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente 
certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das 
propostas; 
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8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata 
pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 
 
9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-lo. 
 
Localidade, ______ de __________________ de ____ 
 
 
........................................................................................ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 



19 

 

ANEXO V 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 

DECLARAÇÃO  

 
 
A empresa/nome ............................................., inscrita no CPF OU 
CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de 
participação no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25que: 

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal. 

 
 

 
 

 Localidade, ______ de __________________ de ____ 
 
 
........................................................................................ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 
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ANEXO VI 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
(Este modelo é um exemplo de como será avaliada a qualificação técnica da 
licitante) 
Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ/CPF da empresa 
favorecedora) estabelecida à (endereço completo da empresa prestadora do serviço), 
na categoria de prestadora de serviços, objeto deste Chamamento Público, executou 
para esta empresa (nome e CNPJ da empresa emitente), na condição de cliente 
usuária dos serviços especificados abaixo, no período de __/__/__ a __/__/__ 
 
SERVIÇOS PRESTADOS (Lembrete: se for o caso) :................................ 
Nº CONTRATO:................................... DE ...../..../....... 
VALOR PARCIAL / GLOBAL (R$):.................................. (se possível). 
 
Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros 
técnicos de qualidade exigidos, no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, 
até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as 
obrigações assumidas. 
............................, .......de ....................de 200.... 
CARIMBO, ASSINATURA DA DECLARANTE, TELEFONE DE CONTATO 
 
CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE: 
 
a) os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão 

reportar-se a execução dos serviços, caso a licitante deseje apresentar mais de um 
atestado. 

b) a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que 
decidirá pela validação ou não do Atestado de Capacidade Técnica, desde que não 
comprometa a análise da qualificação técnica e o atestado se encontre pertinente e 
compatível em características e prazos com o objeto do Chamamento Público. 

c) o atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica que comprovadamente tenha 
utilizado os serviços compatíveis com o objeto do Chamamento Público, de forma 
que comprove a qualificação técnica dos participantes para o fornecimento. 

d) não serão aceitos atestados emitidos para outros fornecedores que não sejam 
aqueles que efetivamente tenham assinado o contrato com a emitente. 
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ANEXO VII 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 

A empresa ou nome ............................................., inscrita no CPF OU 
CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de 
participação no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 que: 
 

1.  Disponibilizará de infraestrutura física para realização de leilão presencial. 
 

2. Disponibilizará de infraestrutura para promover, além do leilão presencial, a 
modalidade eletrônica do mesmo, possuindo para tal “site” próprio, informando o 
endereço na internet. 

 
 
 

 
 Localidade, ______ de __________________ de ____ 

 
 
........................................................................................ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 
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ANEXO VIII 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 61-2018-07-25 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 
DGCO nº XXXX/XXXX 

         OC nº XXXXXX 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO 
PUBLICO Nº 61-2018-07-25 REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.303, DE 
30.06.2016, E O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA BB TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS S.A, PUBLICADO EM SUA PÁGINA ELETRÔNICA 
(WWW.BBTECNO.COM.BR), em 01.02.2018, QUE ENTRE SI FAZEM NESTA E MELHOR 
FORMA DE DIREITO, DE UM LADO A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., EMPRESA 
INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA SOB O NÚMERO 42.318.949/0001-84, ADIANTE DENOMINADA 
CONTRATANTE, REPRESENTADO PELO(S) ADMINISTRADOR(ES) NO FINAL 
QUALIFICADO(S) E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA.......................................... 
[DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ/CPF OU NÚMERO DE 
IDENTIFICAÇÃO FISCAL – NIF – DA EMPRESA - NO CASO DE EMPRESA 
ESTRANGEIRA RESIDENTE E DOMICILIADA NO EXTERIOR], NESTE ATO 
REPRESENTADA NA FORMA DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS PELO(S) SEU(S),  
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) AO FINAL QUALIFICADO(S) E ASSINADO(S), ADIANTE 
DENOMINADO CONTRATADO, CONSOANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO. A MINUTA 
ESPECÍFICA FOI APROVADA PELO PARECER JURÍDICO Nº 035/2019, de 07.02.2019.  

 
1.OBJETO 
 
1.1. Contratação de leiloeiro oficial para prestação de serviços referente a venda de bens 
móveis e imóveis inutilizados pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., compreendendo a 
organização, divulgação e realização de leilões oficiais. 
 
2.VIGÊNCIA 
 
2.1 A vigência do contrato de que trata este item será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por 04 (quatro) períodos iguais e sucessivos. 
 
3. DO PREÇO e PAGAMENTO 
 
3.1. No ato da arrematação, o arrematante pagará ao LEILOEIRO 5% (cinco por cento) do 
valor do lance vencedor, a título de comissão ao leiloeiro oficial, bem como 100% (cem por 
cento) do valor do lance, o qual deverá ser repassado pelo LEILOEIRO, em até 5 (cinco) 
dias úteis, através de depósito na conta da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. - Agência 
do Banco do Brasil: 1769-8; C/C: 205826-x, e enviar o recibo do depósito para o endereço 
eletrônico contasareceber@bbtecno.com.br; 
 
3.2. O LEILOEIRO deverá entregar, ao final de cada Leilão, ao departamento financeiro da 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., contra recibo, relação das importâncias recebidas 
contendo: nome do arrematante vencedor, imóvel/móvel a que se refere, nº do lote, valor, 
nome do banco, agência e nº do cheque. 

http://www.bbtecno.com.br/
mailto:contasareceber@bbtecno.com.br
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4. FISCALIZAÇÃO 
 
4.1. A CONTRATANTE designará fiscal do contrato de sua área para em seu nome 
desempenhar essa atribuição, e a fiscalização do mesmo.  
 
5.DAS OBRIGAÇÕES DA COBRA TECNOLOGIA 
 
5.1. Comunicar ao CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas na execução do objeto deste termo de contrato. 
 
5.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do CONTRATADO, através de 
comissão/empregado especialmente designado. 
 
5.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 
  
6.DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 
 
6.1. Conduzir as atividades necessárias à realização da alienação, assim como verificar e 
aprovar previamente o edital, especificações de bens a leiloar, cartas de adjudicação e 
demais documentos e formulários que devam ser empregados nos procedimentos de 
alienação; 
 
6.2. Vender os lotes a quem maior lance oferecer acima da avaliação, reservando-se à 
CONTRATANTE, o direito de não vender aqueles que não alcançarem os preços mínimos 
de venda estabelecidos; 

 
6.3. Emitir uma nota fiscal para cada lote, não sendo permitido mais de um lote num mesmo 
documento fiscal. As notas fiscais serão emitidas com a data de realização da alienação; 
 
6.4. Exigir, no ato da arrematação, da parte do arrematante/comprador as informações 
necessárias à emissão da respectiva nota fiscal, não sendo aceita, a troca de nome do 
arrematante/comprador; 
 
6.5. Cobrar do arrematante/comprador a comissão definida; 
 
6.6. Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares e outros recursos humanos cuja 
atuação seja necessária à boa condução dos procedimentos de alienação, assim como 
elaborar, assinar e oferecer à CONTRATANTE ao final da alienação, as atas, relatórios, 
demonstrativos e todos os demais papéis necessários à perfeita e regular conclusão do 
procedimento de alienação que presidir; 
 
6.7. Adotar todas as demais providências e suprir todos os custos necessários à 
regularidade e boa condução das alienações que presidir; 
 
6.8. Apresentar à CONTRATANTE em 05 (cinco) dias úteis após a data da realização das 
alienações as respectivas prestações de contas, sendo obrigatório que nas mesmas 
constem os seguintes documentos: ata de alienação, relatório geral de venda, cópia dos 
editais publicados, cópias das faturas de alienação e cópia dos comprovantes de 
pagamento; 
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6.9. Ser responsável pela divulgação da alienação, através, no mínimo, dos seguintes meios 
de comunicação: envio de e-mail para os potenciais clientes no sítio eletrônico do leiloeiro; 
internet através do site do leiloeiro com a descrição completa dos bens, fotos e condições 
gerais de venda e pagamento. Os custos decorrentes da divulgação serão do leiloeiro; 
  
6.10. A divulgação do edital, conforme itens 2.3.1 e 2.3.2 do Anexo I do contrato.; 
 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 
 
8. DA ANTICORRUPÇÃO 
 
8.1. Na execução do presente Contrato é vedado à CONTRATANTE e ao CONTRATADO e 
a seus empregados, prepostos e gestores: a) prometer, oferecer ou dar, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada; b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 
celebrar o presente instrumento; c) obter vantagem ou benefício indevido, de modo 
fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, 
no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; d) 
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou e) de 
qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou 
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e 
suas alterações, do Decreto nº 8420/2015, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos 
aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato. 
 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1. Os atos praticados pelo CONTRATADO, prejudiciais à execução do contrato, 
sujeitam-na às seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, por 
período não superior a 2 (dois) anos; 

9.1.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo, observadas as normas 
do Regulamento de Licitações e Contratos da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 

 

9.1.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

9.1.3. No caso de aplicação de multa por inexecução total ou parcial do Contrato e 
suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis 
a contar da intimação do ato. 

   
9.1.4. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos 
INTERESSADOS. 

 
9.2. Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e aqueles que não acarretem 
prejuízos para a CONTRATANTE, a advertência poderá ser aplicada quando ocorrer 
execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento deste Contrato, 
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desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária, 
impedimento ou declaração de inidoneidade. 
 
9.3. A CONTRATANTE poderá aplicar multa o CONTRATADO nas situações, condições e 
percentuais indicados a seguir: 
 
10. RESCISÃO 
 
10.1. Constituem motivos, dentre outros, para a rescisão contratual: 
 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c) O atraso injustificado no início do serviço; 

d) Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à BB TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS S.A. Neste caso, a CONTRATADA responderá por eventual aumento de 

custos daí decorrentes e por perdas e danos que a CONTRATANTE, como 

consequência, venha a sofrer; 

e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA a 

outrem. 

f) O desatendimento das determinações regulares da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS 

S.A. decorrentes do acompanhamento e fiscalização do contrato; 

g) instauração de insolvência civil; 

h) falecimento do contratado; 

i) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato;  

j)  Utilizar a CONTRATADA, em benefício próprio ou de terceiros, informações sigilosas 

às quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais; 

k) Vier a ser declarada inidônea pela União; 

l) Vier a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam a sua capacidade econômico-financeira;  

m)  Praticar atos lesivos, devidamente comprovados à Administração Pública, Nacional ou 
Estrangeira, nos termos da Lei nº 12.846/2013; 

n) Razões de interesse da CONTRATANTE, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e exaradas no processo a que se refere o contrato. 

 
10.2. A rescisão deste contrato poderá ocorrer também da seguinte forma: 
 

a) Amigavelmente, formalizada mediante acordo entre as partes à época da rescisão; 

b) Judicialmente, nos termos da legislação. 

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, observado o rito previsto no Regulamento de Licitações e Contratos da BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 
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10.4. As responsabilidades imputadas ao CONTRATADO, por prejuízos decorrentes de 
ações delitivas perpetradas contra a CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do 
contrato. 
 
10.5. A rescisão acarretará, de imediato: 

a) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

 
11. VEDAÇÕES 
 
11.1. É vedado ao CONTRATADO caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia 
para qualquer operação financeira. 
  
12. DOS CASOS OMISSOS. 
 
12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 13.303, de 2016. 
 
13. PREPOSTOS 
 
13.1. As partes nomeiam, neste ato, para representá-la no cumprimento deste Contrato, os 
seus funcionários: 
 

CONTRATANTE Pela CONTRATADA 

Nome:  Nome:  

Cargo:  Cargo:  

E-mail: E-mail: 

Telefone:  Telefone: 

14. MATRIZ DE RISCOS 
 
14.1. Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a alocação 
de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los, a CONTRATANTE e 
o CONTRATADO identificam os riscos decorrentes desta relação e, sem prejuízo de 
outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz 
constante do Documento nº 2 deste Contrato.  

14.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes 
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, todas as 
disposições do instrumento convocatório do Chamamento Público referido no preâmbulo, 
bem como aquelas constantes da Carta-Proposta apresentada, prevalecendo, onde houver 
conflito, as disposições deste contrato. 
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15.2. As partes elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro - RJ para dirimir qualquer 
questão oriunda deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que se 
apresente. 
 
E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 

  Rio de Janeiro,  
 

 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 

 
 

____________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 

 
 
CONTRATADA 
 
 

____________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº       CPF nº 
 

 
TESTEMUNHAS 

 
 

______________________________ _____________________________ 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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DOCUMENTO Nº 1 DO CONTRATO 

 
Conforme Anexo I 
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DOCUMENTO Nº 2 DO CONTRATO 

 

MATRIZ DE RISCOS 

 

 

 

 
 
 


