Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional
Estância Ecológica Sesc Pantanal

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
Objeto: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE
LEILÕES DESTINADOS A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE
DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL, POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC PANTANAL.

ADENDO I
Seguem esclarecimentos em relação ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO
Nº 01/2021:
1. As documentações recebidas serão previamente analisadas pela Comissão de
Credenciamento. A reunião é designada para análise da documentação pelos
interessados e divulgação do resultado, mediante sorteio da forma estabelecida no
Edital. Nessa reunião será facultada a presença dos interessados.
2. Os bens disponibilizados à leilão são aqueles constantes na Cláusula 2.4 do
Anexo III – Minuta de Contrato, podendo ser:
a) Equipamentos de informática;
b) Máquinas, aparelhos e equipamentos em geral;
c) Móveis e utensílios;
d) Veículos;
e) Material adversos que seja de interesse do Polo Socioambiental Sesc Pantanal
leiloar.
3. Os serviços serão executados no Estado de Mato Grosso pelo(a) Leiloeiro(a)
credenciado(a), de acordo com a solicitação do Sesc Pantanal (Cláusula 4.1 do
Edital). Os bens estão depositados/armazenados nas unidades que compõem o
Polo Socioambiental Sesc Pantanal, nas cidades de Várzea Grande/MT,
Poconé/MT, Distrito de Porto Cercado/MT, Rosário Oeste/MT - Distrito de Bom
Jardim. Destacamos que os serviços a serem prestados pelo(a) leiloeiro(a) para a
execução do objeto contratual abrangem vistoria, com apresentação de laudo;
organização, divulgação e realização de leilões, conforme consta na Cláusula 2.4 da
Minuta de Contrato.
4. Poderão habilitar-se para o Credenciamento, exclusivamente, leiloeiros públicos
oficiais, pessoa física, que atendam as condições deste Edital e seus Anexos,
conforme disposto no Decreto n° 21.981, de 19 de outubro de 1932 que regulamenta
a profissão de Leiloeiro; e nas Instruções Normativas DREI n.º 17/2013 e DNRC n.º
110/2009, ou a(s) que as substituir, incluindo a Instrução Normativa nº. 72, de 19 de
dezembro de 2019.
5. A teor da Cláusula 15.1.3 do Edital, são obrigações do CREDENCIANTE – Sesc
Pantanal, fornecer ao Leiloeiro os documentos e informações necessários à
adequada instrução da sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências,
ficando à cargo e responsabilidade do(a) leiloeiro(a) notificar que todos os débitos
oriundos dos bens, correrão por conta do arrematante, além de todas as despesas
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referentes à transferência do mesmo, ou seja, aqueles débitos que não se
enquadrarem no previsto na referida Cláusula 15.1.3.
6. Quanto ao Item 15.2.14. que trata da segurança dos bens a serem levados a
leilão “nos dias a serem efetivados o leilão”, esclarecemos que o(a) Contratado(a)
deve providenciar os meios necessários para garantir a segurança das pessoas,
bens, evento, durante a realização dos leilões, se esses forem presenciais e caso
seja necessária a retirada dos bens das Unidades do Sesc Pantanal.
Permanecem inalteradas as informações contidas no Instrumento
Convocatório e seus anexos, desde que não conflitem com o disposto neste
Adendo.
Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Comissão de Credenciamento
Polo Socioambiental Sesc Pantanal
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