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CONTRATO

CONTRATO N.º 120.10/17

 

 

 

 
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADO DE LEILOEIRO OFICIAL, QUE ENTRE SI
FAZEM A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A – TRENSURB E PAULO ALEXANDRE HEISLER.

 

                

 

 

Processo Administrativo n.º 0054/2017

 

Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 029/2017

              

              

Celebram o presente Contrato, de um lado, a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB , sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Cidades, com
sede na Av. Ernesto Neugebauer, 1985, nesta capital, inscrita no CGC/MF, sob n.º 90.976.853/0001-56,
a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. David
Borille e por sua Diretora de Administração e Finanças, Sra. Maria Cecilia da Silva Brum e, de outro
lado, o Leiloeiro Oficial PAULO ALEXANDRE HEISLER , doravante denominado
CONTRATADO, sediado na Rua Bagé, nº 1428, na cidade de Canoas/RS, inscrito no CPF/CNPJ sob
n.º 534.364.310-87, registrado na JUCERGS sob a matrícula nº 313/2015, de comum acordo e nos
termos da Lei nº 8.666/93 resolvem contratar o objeto do presente, pelas condições que seguem:

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 

O presente instrumento tem por objeto a contratação de prestação de serviço especializado de Leiloeiro
Oficial, regularmente matriculado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, para realização de
leilões para alienação de móveis de propriedade da TRENSURB. Contratação regida pela Lei nº 8.666/93
e suas alterações, Decreto 10.520/02, Decreto 5.450/05 e Decreto 21.981/32, bem como pelas demais
normas pertinentes e pelas condições e especificações estabelecidas no Edital e Anexo 01 do Pregão
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eletrônico nº029/2017.

Parágrafo único - Para cada leilão a ser realizado, a TRENSURB instruirá o correspondente processo
administrativo que contemplará a identificação da ação, local do evento, programa e/ou projeto específico
de cada leilão a ser realizado, que conterá, no mínimo, a identificação dos objetos a serem leiloados e
correspondentes valores de avaliação, o prazo e cronograma de execução e retirada do que for
arrematado, respeitando sempre o disposto no presente instrumento contratual.

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO
 

Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição, o Processo Administrativo nº
0054/2017, a Proposta do CONTRATADO, datada de 27/04/2017, e todos os demais documentos
referentes ao objeto contratual.

Parágrafo único - A prevalência jurídica dos documentos é a seguinte:

a) o Processo Administrativo nº 0054/2017;

b) o instrumento contratual;

c) a proposta do CONTRATADO datada de 27/04/2017;

d) os demais documentos relativos ao objeto contratual.

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
 

O CONTRATADO receberá comissão a ser paga exclusivamente pelo arrematante no percentual de
05% (cinco por cento) sobre o valor de cada bem arrematado.

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
 

Pelos trabalhos que desenvolver, nos termos deste Contrato e do edital do Pregão 029/2017, o
CONTRATADO receberá remuneração que lhe será paga pelos diversos arrematantes de cada um dos
bens que ele apregoar nos leilões que presidir.

Parágrafo primeiro Nenhuma outra remuneração ou pagamento será devida ao CONTRATADO, além
daquela que lhe seja devida pelos ditos arrematantes, por cuja solvência e adimplência a
CONTRATANTE não responde, nem mesmo subsidiariamente.

Parágrafo segundo - O CONTRATADO não cobrará da CONTRATANTE qualquer valor a título de
comissão sobre o lote arrematado.

 

 

CLÁUSULA QUINTA - QUITAÇÃO DE VALORES E LIBERAÇÃO DOS MATERIAIS
 

Parágrafo primeiro - A liberação dos materiais arrematados, se dará mediante a quitação financeira,
confirmada pelo Setor de Pagamentos e Receitas - SEPAR e emissão de nota fiscal pelo Posto Fiscal. O
bem será entregue ao arrematante ou a um procurador legalmente habilitado.

Contrato 120.10/17 (0068782)         SEI 000054/2017 / pg. 2



Parágrafo segundo - Os materiais arrematados que sofrerem incidência de ICMS terão o imposto arcado
pelo arrematante.

Parágrafo terceiro -  Serão de responsabilidade do arrematante as providências necessárias para o
acondicionamento, carregamento e transporte dos itens arrematados, sendo que a contratação e o
pagamento desses serviços correm por conta do arrematante.

Parágrafo quarto -  A partir da data de liberação do lote e agendamento da retirada dos itens com o
SEMAT, o arrematante deverá cumprir fielmente o cronograma agendado. Caso contrário, estará sujeito a
cobrança de valores relacionados a armazenagem e demais despesas que gravem as mercadorias, sem
prejuízo de as mercadorias serem declaradas abandonadas nos termos do § 1º do art. 644 do Decreto nº
6.759/2009.

Parágrafo quinto -  Após a data para retirada do lote poderá ser cobrado (através de GRU) aluguel do
espaço da TRENSURB utilizado pelo material arrematado não recolhido pela arrematante, conforme
segue: (R$ 2,00/m3 (min. 1 m3) + 5% do valor arrematado) x dia.

Parágrafo sexto - As mercadorias arrematadas e não retiradas do recinto armazenador, serão declaradas
abandonadas depois de decorridos 10 dias consecutivos do agendamento, conforme dispõe o § 1º do art.
644 do Decreto nº 6.759/2009.

Parágrafo sétimo -  Após a entrega da mercadoria, não cabe ao arrematante qualquer reclamação
relativamente às quantidades, características ou situação das mercadorias dos lotes recebidos.

Parágrafo oitavo -  A TRENSURB reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, a execução dos
serviços, para fins de prestar orientações gerais e exercer o controle da respectiva execução contratual.

 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
 

O CONTRATADO deverá responsabilizar-se pelo desempenho das seguintes atividades:

 

I - publicar às suas expensas o evento de leilão a ser realizado, encaminhando o comprovante à
TRENSURB;

II - exigir junto aos arrematantes todos os documentos legais atualizados para a liberação do transporte
dos materiais perigosos e/ou insalubres, conforme legislação vigente;

III - observar as melhores técnicas e as empregar corretamente de maneira a obter os resultados
estabelecidos para cada leilão;

IV - atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;

V -  zelar pelos interesses da TRENSURB relativamente ao objeto do contrato;

VI - responsabilizar-se pela condução de todas as atividades necessárias à realização de licitações que a
TRENSURB promover sob a modalidade LEILÃO para a venda de bens;

VII - preparar e organizar a visitação dos bens com segurança especializada e equipe devidamente
treinada para o atendimento aos interessados;

VIII - elaborar, assinar e oferecer à TRENSURB, ao fim de cada LEILÃO que presidir, as atas,
relatórios, demonstrativos, documentos legais e todos os demais papéis necessários à perfeita e regular
conclusão de cada processo licitatório que presidir;

IX - fazer constar no relatório final de cada leilão, no mínimo, descrição do bem, valor de arremate,
CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, quantidade de lotes arrematados.

 

Parágrafo primeiro - o CONTRATADO deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos
referentes ao pagamento do bem arrematado, conforme especificado abaixo:
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I - no ato da arrematação, o arrematante entregará 02 (dois) cheques ao CONTRATADO, sendo:

a) um cheque correspondendo a soma do valor arrematado do lance vencedor, nominal à TRENSURB;

b) outro cheque correspondendo ao valor da comissão, nominal ao CONTRATADO.

II - os cheques serão depositados após o leilão e as notas de liberação somente serão fornecidas ao
arrematante após a compensação bancária no prazo regulamentado pelo Banco Central. Não serão aceitos
pagamentos com cheques de terceiros.

 

Parágrafo segundo - o CONTRATADO deverá entregar a Ata de Leilão até 05 (cinco) dias úteis após a
realização da sessão pública do certame, contento, dentre outras as seguintes informações:

I- nome completo/firma, CPF/CNPJ e nº de identidade do arrematante vencedor;

II- endereço e telefone do arrematante vencedor;

III- valor inicial e o valor do lance vencedor ofertado;

IV- demais fatos relevantes ocorridos no Leilão, inclusive a não ocorrência de lance para determinado
bem.

 

Parágrafo terceiro - o CONTRATADO deverá entregar à CONTRATANTE, quando requisitado,
registro em mídia eletrônica (vídeo) dos LEILÕES realizados em consequência do presente contrato.

Parágrafo quarto -  os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não sendo
de responsabilidade do CONTRATADO ou da CONTRATANTE, quaisquer consertos, reparos,
desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado.

Parágrafo quinto - os bens arrematados não poderão sofrer nenhum tipo de reparo dentro dos limites do
pátio onde estão guardados.

Parágrafo sexto - caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais,
ou ainda, no caso do leilão público ser suspenso por determinação judicial, a comissão será devolvida ao
arrematante pelo CONTRATADO, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte da
CONTRATANTE.

Parágrafo sétimo - em hipótese nenhuma, será a CONTRATANTE responsável pela cobrança da
comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos que o CONTRATADO tiver de despender para
recebê-la;

Parágrafo oitavo - quando requerido, o CONTRATADO deverá realizar avaliação pelo valor de
mercado dos bens inservíveis, assim como organizá-los em lotes.

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO E ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
 

Todas as despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades e providências a que estará o
CONTRATADO obrigado, conforme acima listado, correrão à sua exclusiva conta, não devendo a
CONTRATANTE nenhum pagamento, remuneração ou reposição de custos, sob qualquer título que seja
e, principalmente, isenta a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade por despesas, custos,
salários e encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, sociais ou de qualquer outra natureza que venham
a ser devidos pelo CONTRATADO em razão de este empregar ou utilizar mão-de-obra ou quaisquer
outros recursos, humanos ou materiais, para o desenvolvimento das tarefas a que se obriga.

Parágrafo primeiro -  O CONTRATADO atuará segundo estabelecido pela legislação de regência da
atividade para a qual está legalmente habilitado, respondendo frente à CONTRATANTE e frente a
terceiros pelos danos que venha a causar por ação ou omissão verificada no desenvolvimento de suas
atividades profissionais.

Contrato 120.10/17 (0068782)         SEI 000054/2017 / pg. 4



Parágrafo segundo - Ocorrerão por conta do arrematante as despesas de retiradas, transporte,
desmontagens de bens, caso necessário, além de pagamento de tributos ou taxas dos bens arrematados.

Parágrafo terceiro - O CONTRATADO deverá utilizar sistema audiovisual próprio durante o leilão,
contendo projetor de imagem que possibilite a visualização de imagens dos bens por todos os participantes
do evento. A critério da CONTRATANTE poderá ser dispensado o uso do sistema audiovisual ou, em
sua substituição, poderão ser utilizadas fotografias dos bens.

 

 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE CONTRATAÇÃO/VIGÊNCIA
 

A presente contratação terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da realização do 1° leilão,
podendo ser renovada por igual ou menor prazo, em sucessivos períodos, mediante a celebração de
termos aditivos, até o limite legal.

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
 

Em caso de inadimplemento total ou parcial, bem como no caso de atraso no cumprimento das obrigações
contratuais, o CONTRATADO estará sujeito, além das demais cominações legais, às sanções dispostas
no item 11 do edital do Pregão eletrônico nº 029/2017.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL
 

O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, por razões
administrativas ou atendendo ao interesse público, bem como, de pleno direito, na hipótese de
inadimplemento de qualquer das cláusulas contratuais, e em especial nos termos do Art. 77 e seguintes, da
Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo primeiro Poderá ainda ser rescindido o presente Contrato pelos seguintes motivos:

a) Se o CONTRATADO falir, entrar em processo de recuperação judicial, tiver título protestado;

b) Se o CONTRATADO transferir o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorização da
CONTRATANTE.

Parágrafo segundo - Poderão ainda as partes, rescindir este contrato, a qualquer tempo, de comum
acordo, mediante comunicação expressa com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo terceiro - Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 8.666/93, o CONTRATADO
reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, do
referido Diploma Legal.

Parágrafo quarto - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as consequências
previstas no art. 80, I e IV, ambos da Lei 8.666/93.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA BASE LEGAL
 

A presente contratação é regida pela Lei Federal 10.520/02, Decretos Federais nºs 5.450/2005 e
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3.555/2000 e pela Lei nº 8.666/93.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
 

As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente contratação.

 

 

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento contratual, eletronicamente, na
forma das normas internas e legais.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ALEXANDRE HEISLER, Usuário
Externo em 11/05/2017, às 08:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cecilia da Silva Brum, Diretor de
Administração e Finanças em 11/05/2017, às 11:04, conforme Normas de Procedimentos
Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente em 11/05/2017, às
13:48, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por David Borille, Diretor Presidente em 15/05/2017,
às 16:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NPG-PES-701.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0068782 e o código CRC 3E09B841.

000054/2017 0068782v2
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 000054/2017

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO nº 120.10/17-1

 

 

 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
S/A – TRENSURB E PAULO ALEXANDRE HEISLER.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB  e de outro lado PAULO ALEXANDRE
HEISLEIR, ambos já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido,
em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI nº
0054/2017, ADITAR o contrato originário, forte no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, para renovar
a avença e prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 17 de julho de 2018,
mantendo-se as mesmas condições do instrumento original.

 

Por se tratar de contratação em que o contratado recebe comissão paga exclusivamente pelo arrematante,
não há provisionamento de valores para o Termo Aditivo.

 

Este é o primeiro Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as demais condições e
disposições do instrumento principal, e que não tenham sido expressamente modificadas pelo presente
aditamento.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi assinado eletronicamente pelos
contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade de suas assinaturas
eletrônicas, nos termos da lei.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO ALEXANDRE HEISLER, Usuário
Externo em 06/04/2018, às 20:07, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.
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Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente em 09/04/2018, às
12:42, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por David Borille, Diretor Presidente em 09/04/2018,
às 13:36, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cecilia da Silva Brum, Diretor de
Administração e Finanças Substituto em 09/04/2018, às 14:48, conforme Normas de
Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0129075 e o código CRC BFF19DF4.

000054/2017 0129075v2
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 000054/2017

TERMO ADITIVO

 

TERMO ADITIVO nº 120.10/17-2

 

 

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
S/A – TRENSURB E PAULO ALEXANDRE HEISLER.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB  e de outro lado PAULO ALEXANDRE
HEISLEIR, ambos já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido,
em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI nº
0054/2017, ADITAR o contrato originário, forte no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, para renovar
a avença e prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 17 de julho de 2019,
mantendo-se as mesmas condições do instrumento original.

 

Por se tratar de contratação em que o contratado recebe comissão paga exclusivamente pelo arrematante,
não há provisionamento de valores para o Termo Aditivo.

 

Este é o segundo Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as demais condições e
disposições do instrumento principal, e que não tenham sido expressamente modificadas pelo presente
aditamento.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi assinado eletronicamente pelos
contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade de suas assinaturas
eletrônicas, nos termos da lei.

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO ALEXANDRE HEISLER, Usuário
Externo em 24/05/2019, às 08:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administração
e Finanças em 04/06/2019, às 14:51, conforme Normas de Procedimentos Gerais
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TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Rosa Rodrigues de Freitas, Advogado
em 04/06/2019, às 16:11, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Eurico de Castro Faria, Diretor Presidente em
06/06/2019, às 11:32, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-
104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0199692 e o código CRC C65B9542.

000054/2017 0199692v2
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