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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CONTRATO Nº 10.458/21 

PROCESSO Nº 141.981/20 

Pregão Eletrônico nº 305/21 

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO 

PÚBLICO VIA WEB (ON LINE) POR LEILOEIRO OFICIAL 

DESTINADO À ALIENAÇÃO DE BEM INSERVÍVEL (ÓLEO 

LUBRIFICANTE USADO) PERTENCENTE À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BAURU QUE, ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAURU E DANIEL ELIAS GARCIA.  

 

 

O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 

das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, 

neste ato representado pelo Secretário Municipal da Administração, Sr. EVERSON DEMARCHI, por força dos Decretos Municipais nº 4.705, 

de 23 de maio de 1.986 e  nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e Sr. DANIEL 

ELIAS GARCIA, residente na cidade de São Paulo/SP, na Rua Alameda Santos, nº 1.773, Caixa Postal 104779, Bairro: Cerqueira César, CEP: 

01419-000, e-mail: contato@dgleiloes.com.br, Fone: (11) 93493-0397 / 08002787431), inscrito no CPF sob nº 910.192.149-53 e RG nº 

3.172.018, daqui em diante denominado “CONTRATADA”.  

 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal nº 8666, de 

21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8883, de 08 de junho de 1.994, 

tanto quanto pelas cláusulas e condições do Pregão Eletrônico nº 305/21 que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 141.981/20. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E DO PRAZO 

 

1.1.  A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 141.981/20, 

a prestar para o CONTRATANTE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO VIA WEB (ON 

LINE) POR LEILOEIRO OFICIAL DESTINADO À ALIENAÇÃO DE BEM INSERVÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE USADO) 

PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU. 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos 

termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Segunda: DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES 

 

2.1. A execução do objeto deverá ser iniciada após a assinatura do contrato e a partir do recebimento da ordem de serviço, 

sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA acompanhar as publicações a partir da assinatura do contrato, sendo que a publicação do 

Edital de leilão dar-se-á até 30 (trinta) dias após o início da execução contratual. 

 

2.2. No Edital de leilão deverá constar obrigatoriamente que: 

 

2.2.1. Os bens não poderão ser vendidos por valor inferior ao mínimo fixado; 

 

2.2.2. O arrematante vencedor do leilão que não providenciar o pagamento do quantitativo de óleo disponível para 

retirada na data do leilão no prazo estipulado em Edital terá o seu lance cancelado, estando sujeito as penalidades legais e 

previstas no Edital; 

 

2.2.3. Se o lote do leilão for cancelado por falta de pagamento será ofertado imediatamente para o arrematante cujo 

lance ficou em segundo lugar e, havendo interesse deste, será concedido igual prazo para pagamento do lance ofertado; 

 

2.2.4. Caso o segundo colocado não efetue o pagamento, sem prejuízo da aplicação das penalidades, será ofertado ao 

terceiro colocado e assim sucessivamente, desde que o valor do lance esteja dentro do valor mínimo de venda. 

 

2.2.5. Será devido ao leiloeiro pelo arrematante do leilão apenas o pagamento da comissão de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor do lance vencedor, nos termos do Parágrafo Único do art. 24 do Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 

1.932. 

mailto:contato@dgleiloes.com.br
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2.3. Os serviços que forem recusados por não atender as especificações constantes neste contrato deverão ser 

substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento da notificação apresentada à 

CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

 

2.3.1. Caso não seja realizada no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste 

contrato, quando for o caso, e na Lei.  

 

Cláusula Terceira: DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1. A CONTRATADA deverá prestar os seguintes serviços, sem qualquer custo: 

 

3.1.1. Avaliação dos bens pelo valor de mercado por profissional competente, através de Laudo de Avaliação assinado 

pelo avaliador; 

 

3.1.2. Elaboração do Edital do leilão, submetendo-o à aprovação do CONTRATANTE; 

 

3.1.2.1. Estabelecimento de prazo para retirada do lote e de multa relativa às obrigações do arrematante; 

 

3.1.3. Elaboração e encaminhamento ao CONTRATANTE do extrato do Edital do leilão para publicação; 

 

3.1.4. Publicação do extrato do Edital em jornal de circulação no Município de Bauru e divulgação do evento em 

página de internet, cadastro de clientes e redes sociais na mesma data da publicação no Diário Oficial de Bauru, 

providenciando após a entrega dos respectivos comprovantes de envio e publicação do Edital à Prefeitura Municipal de 

Bauru; 

 

3.1.5. Disponibilização de estrutura de tecnologia para viabilizar a participação de interessados via WEB, recebendo 

lances on line: 

 

3.1.5.1. A via WEB consistirá em página na internet da qual conste aplicativo que contenha, no mínimo, as 

seguintes funcionalidades:  

 

I. Acesso gratuito pelos ofertantes, mediante condições de segurança (criptografia e 

autenticação);  

 

II. 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 Público 

Oficial;  

 

III. Mecanismo para efetuar o cancelamento da chave de identificação e da senha;  

 

IV. Realização do leilão, recebendo e estimulando lances em “tempo real”, via internet; 

 

V. Não permitir a aceitação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar;  

 

VI. A cada lance ofertado, via Internet o participante deverá ser imediatamente informado de 

seu recebimento e respectivo valor;  

 

VII. 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;  

 

VIII. 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.  

 

3.1.6. Cobrança de valor do arrematante; 

 

  3.1.6.1. A comissão do Leiloeiro deverá ser paga diretamente pelo arrematante ao Leiloeiro. 
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3.1.7. Recolhimento do valor arrecadado com a venda do lote por meio de Guia de Recolhimento (GRE) fornecida 

pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças ((Rua Araujo Leite, nº 17-47, Centro, Bauru/SP), em até 05 (cinco) dias 

úteis, contados do aceite da prestação de contas referente ao leilão; 

 

3.1.8. Emissão de documentos fiscais e recebimento da taxa de comissão do leiloeiro devida pelo arrematante, de 

acordo com os parâmetros legais;  

 

3.1.9. Disponibilização de nota de arremate (ou documento equivalente), emitida do lote arrematado, constando no 

mínimo as seguintes informações: nome do arrematante, CPF ou CNPJ, endereço, telefone, e o valor do lance; 

 

3.1.10. Elaborar, assinar e disponibilizar, em até 05 (cinco) dias úteis, ata do leilão, relatórios, documentação fiscal, 

demonstrativos financeiros, documentos fiscais decorrentes da alienação do bem, e outros documentos solicitados pela 

Administração relacionados à realização do leilão; 

 

3.1.11. Empenhar-se na obtenção do melhor preço possível para o lote a ser leiloado; 

 

3.1.12. Executar os serviços contratados utilizando mão de obra qualificada; 

 

3.1.13. Executar o objeto em estrita conformidade com as disposições constantes neste contrato; 

 

3.1.14. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços de leiloeiro e exclusivamente pelas despesas, assim como por 

todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários, decorrentes das relações que ajustar com empregados 

ou prepostos utilizados para execução contratual; 

 

3.1.15. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão de 

seus empregados, ou prepostos, decorrentes de execução deste contrato; 

 

3.1.16. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato; 

 

3.1.17. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de 

fac-símile, telefone, endereço eletrônico (e-mail); 

 

3.1.18. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;  

 

3.1.19. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na dispensa; 

 

3.2. O CONTRATANTE é obrigado a: 

 

3.2.1. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento 

do presente contrato; 

 

3.2.2. Garantir a publicação dos extratos dos editais dos leilões no Diário Oficial do Município e em jornal de grande 

circulação, de acordo com os critérios e conveniência da Administração; 

 

3.2.3. Determinar, juntamente com a CONTRATADA, data e hora para realização do Leilão; 

 

3.2.4. Estabelecer horário para visitação do lote; 

 

3.2.5. Proceder a entrega do bem ao arrematante, mediante apresentação da nota de venda emitida e devidamente 

liberada pela CONTRATADA; 

 

Cláusula Quarta: DO PREÇO E PAGAMENTO 

 

4.1. Pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a CONTRATADA, nos termos de sua proposta anexa aos autos, 

ofertou valor 0,0 (zero), não sendo devido qualquer pagamento pelo CONTRATANTE. 
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Ref. Cont. nº 10.458/21 

 

Cláusula Quinta: DA RESCISÃO 

 

5.1. O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 

judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando asseguradas em 

quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

 

Cláusula Sexta: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

6.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o 

direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor descumprido, além das demais 

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quais sejam: 

 

6.1.1. Advertência; 

 

6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor inadimplido pela rescisão unilateral, sem prejuízo de aplicação da multa 

prevista no item 6.1; 

 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

com prazo não superior a 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

6.2. Considera-se como valor total do contrato para efeito da multa moratória mencionada no item 6.1 e multa rescisória 

prevista no item 6.1.2 o valor referente a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor do lote vendido. 

 

Cláusula Sétima: CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o presente contrato no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar 

o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

7.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total inicial do contrato, nos termos do art. 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1.993. 

 

7.3. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, são de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

7.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o serviço do presente contrato, podendo recusá-lo ou solicitar sua 

substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no presente contrato. 

 

7.5. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas 

no certame licitatório. 

 

Cláusula. Oitava: GESTOR DO CONTRATO 

 

8.1. O CONTRATANTE designa como Gestor titular do contrato o Sr. RAFAEL COSTA PLACCE, matrícula nº 30.363, CPF 

nº 358.703.308-07, Diretor da Divisão de Patrimônio Mobiliário e como substituta, Sra. ERIKA MARIA BECKMANN FOURNIER, matrícula 

nº 28.847, CPF nº 190.860.348-88, Diretora do Departamento de Administração de Materiais, servidores vinculados a Secretaria Municipal de 

Administração. 

 

8.2. A CONTRATADA designa como Gestor deste contrato, o Sr DANIEL ELIAS GARCIA, inscrito no CPF sob nº 

910.192.149-53 e RG nº 3.172.018, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

8.3. Ao gestor do contrato por parte do CONTRATANTE, terá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1.993. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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Cláusula Nona: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1.  O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

9.2. Para as questões que se suscitarem entre as partes contratantes, e que não forem resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

 E por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente contrato, firmam o mesmo em 04 

(quatro) vias de igual teor e validade, perante as testemunhas abaixo nomeadas. 

 

 Bauru, 24 de setembro de 2.021. 

 

 

 

 

 

EVERSON DEMARCHI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

DANIEL ELIAS GARCIA 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: DANIEL ELIAS GARCIA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.458/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 141.981/20, a prestar 

para o CONTRATANTE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO VIA WEB (ON LINE) 

POR LEILOEIRO OFICIAL DESTINADO À ALIENAÇÃO DE BEM INSERVÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE USADO) PERTENCENTE À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e 

julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante 

regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo 

TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa 

(s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que 

mais couber. 

 

 

Bauru (SP), 24 de setembro de 2.021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

 

Nome: Everson Demarchi 

Cargo: Secretário Municipal da Administração 

CPF: 110.662.358-48 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

PELO CONTRATANTE: 

 

Nome: Everson Demarchi 

Cargo: Secretário Municipal da Administração 

CPF: 110.662.358-48 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Daniel Elias Garcia 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 910.192.149-53  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

Nome: Everson Demarchi 

Cargo: Secretário Municipal da Administração 

CPF: 110.662.358-48 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: DANIEL ELIAS GARCIA 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.458/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 141.981/20, a prestar 

para o CONTRATANTE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO VIA WEB (ON LINE) 

POR LEILOEIRO OFICIAL DESTINADO À ALIENAÇÃO DE BEM INSERVÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE USADO) PERTENCENTE À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU. 

 

 

 

NOME: EVERSON DEMARCHI 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  

RG Nº: 19.197.339-7 

CPF: 110.662.358-48 

DATA DE NASCIMENTO: 04/06/1971 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ALTO ACRE, Nº 20-59, VILA BECHELLI, BAURU/SP 

ENDEREÇO COMERCIAL: PRAÇA DAS CEREJEIRAS, Nº 1-59, 2º ANDAR, VILA NOEMY, BAURU/SP 

E-MAIL PROFISSIONAL: eversondemarchi@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: eversondemarchi2015@gmail.com 

TELEFONE: (14) 3235-1099 

CELULAR: (14) 99147-9655 

PERÍODO DE GESTÃO: 2.021 à 2.024 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato 

ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: Camila Gomes Costa 

CARGO: Controladora Geral 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Araújo Leite, nº 17-47, Vila Santa Tereza, CEP: 17.015-341 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1459 

E-MAIL: camilacosta@bauru.sp.gov.br / controladoriageral@bauru.sp.gov.br 
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