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MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EDITAL DE LICITAÇÃO _ lª' RETIFICAÇÃO

MODALIDADE LEILÃO DO TIPO MAIOR LANCE
POR LOTE N." 001/2022

PROCESSO N." 569609 de 15/08/2022

MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica ;
de direito público interno. inscrito no CNPJ nº 27.167.428/000l-80. sediado na Avenida l
Vitória, n.0 347 — Centro, Nova Venécia—ES. por intermédio do Leiloeiro Sr. Elson Luis
Schneider, designado pela Portaria nº 2.598 de 29 de setembro de 2022, torna público, para
conhecimentos dos interessados. que realizará licitação na modalidade de LEILÃO com o
objetivo de promover a alienação de materiais recicláveis gerados pela Usina Municipal de
Triagem de Resíduos. conforme especilicações descritas no Anexo I deste Edital. sendo a
presente licitação do tipo "MAIOR LANCE” (com lances de viva voz, ou seja. lances
livres). O processo será realizado em conformidade com a Lei nº 8.666. de 21 de junho de
1993 e legislação e normas pertinentes. alem dos termos deste Edital.

1. DO OBJ ETO

1.1. A presente licitação tem o objeto alienação de materiais recicláveis existentes gerados
pela Usina Municipal de Triagem de Residuos e os que se produzirem nos próximos 12
meses. mediante Leilão Público. conforme relação constante no Anexo I deste Edital.

2. DA ENTREGA nos ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE
PREÇO

2.1. Os envelopes de habilitação e proposta deverão ser protocolados no Setor de Protocolo
desta Prefeitura Municipal nos dias úteis, das 08hOOmin às llhOOmin e das l3hOOmin às
IShOOmin. de segunda a sexta-feira. na Avenida Vitória, 347 - Centro — nesta cidade até o
dia 13 de dezembro de 2022, sendo que após o mencionado horário não serão aceitos mais
envelopes.

3.2. Os envelopes deverão estar lacrados. juntamente com o nome do participante e estar
especificado LEILAO Nº (WI/2022 MATERIAIS RECICLAVEIS.

2.3. A abertura se dará as 08:30 horas do dia 14 de dezembro de 2022. na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, sito na Avenida Vitória, nº 347 — Centro — NovaVenécia — ES. /'7“,.—.... , __v
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2.4. () cadastramento dos participantes no presente certame se dará no mesmo dia da abertura.
das 08h:00min às 08hz30min.

bl . DA IMPUGNAÇÃO DO ATO (IONVOCATÓRIO

.l. A impugnação se dart-'t na forma do Artigo 41, da Lei n0 8.666/93.L;.)

3.2. Ate 05 (cinco) dias úteis, antes da data lixada para abertura do Leilão qualquer pessoa
poderá impugnar este ato convocatório.

3,2.1. Decairá do direito de impugnar este Edital o interessado que não o tizer ate' 02 (dias)
úteis que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

3.2.2. A petição de impugnação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Cópia devidamente autenticada de CPF ou RG. em se tratando de pessoa física ou
CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, devendo informar o e-mail e o telefone
para contato;

b) Procuração (quando for o caso);

e) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou
cópia autenticada").

3.4.3. Caberá a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis.
sem prejuízo da faculdade prevista no fd lº do art. 113 da Lei 8.666/93.

2.3.4. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do
processo licitatório ate' o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

3.2.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais.

3.2.6. A impugnação do edital deverá ser promovida atraves de protocolo geral da Prefeitura
de Nova Venécia/ES, situada no endereço descrito no rodapé deste Edital ou enviada para o
endereço eletrônico: lieitacaor'rí'enovavenecia.es.gov.br.

4. DAS CONDIÇÓES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar do Leilão. todas pessoas interessadas, tanto pessoa fisicas maior de
18 (dezoito) anos absolutamente capazes para os atos da vida civil e inscritas no Cadastro de
Pessoas Físicas —— CPF. e pessoas jurídicas. inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas rªt2- ;
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Juridicas —» C NPL desde que não estejam cumprindo sanção administrativa nos termos do art.
87 da Lei nº 8.666/93.

4.2. É vedada a participação, direta ou indireta. de servidores públicos da Administração
Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município de Nova Venécia.

4.3. Não poderá participar como licitante do leilão pessoa física oujurídica:

a) considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou;

b) que se encontre temporariamente suspensa para participar em licitações. ou;

e) impedida de contratar com a Administração Pública.

5. DO LOCAL DA VISITAÇÃO DOS BENS

5.1. Os interessados poderão realizar visita para exame e identificação, durante o período de
2l de novembro de 2022 a 07 de novembro de 2022. no horário das 08h00min às 11h00min
horas e das l3l100min as 15h00min de segunda—feira à sexta—feira na Usina Municipal de
Triagem de Resíduos, Rodovia Nova Venécia x Vila Pavão, km 4, Nova Venécia — ES e
antiga escola Pequeno Mundo. rodovia Nova Venécia x São Gabriel da Palha, km 2. Nova
Venécia - ES e deverá ser agendada através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo
telefone (27) 3772-5134.

5.2. () arrematante não poderá alegar desconhecimento quanto ao estado de conservação do
bem. por qualquer circunstância, motivo ou situação, nem ingressar em juízo com ação
decorrente de vício redibitório ou equivalente. a fim de minorar o valor do bem ou pleitear
qualquer espécie de indenização.

5.3. A participação no leilão implica o conhecimento e a aceitação, pelo licitante, do estado
em que se encontram os bens e das condições estabelecidas neste Edital.

5.4. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devoluções, pedidos de
restituição de quantias ou abatimento de preço, quaisquer que sejam os motivos alegados.

5.5. li permitida.. exclusivamente. a avaliação visual dos lotes, sendo vedada que seja aberto
os fardos conforme estejam separados.
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6. DO LEILÃO PÚBLICO

6.1. O leilão será realizado na Sala da Divisão de Licitação, sito na Avenida Vitória, no
347 —- Centro — Nova Venécia — ES, na mesma data de abertura do certame, após a
verificação dos documentos constantes nos envelopes de habilitação e proposta de preço,
conforme item 2 deste Edital;

7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO.

7.1. Poderão participar desta licitação, pessoas físicas e pessoas jurídicas inscritas,
respectivamente, no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), devendo apresentar 02 (dois) envelopes fechados, contendo em suas partes
externa e frontal 0 seguinte:

ENVELOPE N" m - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA/Es
LICITANTE:
REF: LEILÃO Nº XX/zozz

ENVELOPE Nº 02 — PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA/ES
LICITANTE:
REF: LEILÃO Nº XX/2()22

7.2. No caso de pessoa física O participante deverá apresentar cópia do documento de
identificação com foto para o credenciamento. podendo se fazer representar por meio de
instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida. com
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome do participante.

7.3. No caso de pessoa Jurídica a mesma apresentar—sc—á com apenas um representante para se
manifestar em nome da empresa, devidamente credenciado junto ao Leiloeiro, por
instrumento público (conforme modelo no Anexo IV) ou particular de procuração com firma
reconhecida, exigindo concon'Iitantemente, documento de identificação.

7.3.1. Em sendo sócio proprietario. cotista ou diretor eleito em assembleia de acionistas deve
apresentar ato constitutivo. estatuto ou contrato em vigor. ou a última alteração consolidada
devidamente registrada. em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por
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ações. acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores que prove essa
condição;

7.3.2 No caso do licitante enviar representante, deverá apresentar Carta Credencial com firma
reconhecida (MODELO ANEXO [V ) ou instrumento particular de procuração com firma
reconhecida e Carteira de ldentidade.

. 7.3.3. Nenhuma pessoa fisica. ainda que regularmente credenciada. poderá representar mais
de uma empresa.

7.3.4. A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que () credencia
não implicará a desclassilicação do licitante, mas farão com que este fique sujeito às decisões
tomadas pelo Leiloeiro no decorrer dos trabalhos.

7.4. No envelope Ol. o participante deverá apresentar., obrigatoriamente, os seguintes
documentos:

7.4.1. Pessoas Físicas:

a) Cartão de Identilicação do Contribuinte (CIC/CPF);

bl) Documento de ldentidade (RG):

. c) Comprovante de Endereço (o comprovante deverá estar em nome do arrematante ou se emnome de terceiro acompanhado de uma declaração do titular atestando residência com firma
reconhecida comprovando vínculo com a pessoa do comprovante, sob pena de não ser
aceito).

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida ativa da União e Certidão de
Quitação de Tributos e Contribuições Federais) dentro do prazo de validade ou equivalente,
na forma da lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual dentro do prazo de validade ou
equivalente. na forma da lei:

t“) Prmxa de regularidade para com a Fazenda Municipal dentro do prazo de validade;

8) Prova de regularidade relativa a Débitos rlvrabalhistas (CNDT), «.... FW
!
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7.4.2. Pessoas Jurídicas:

a) Carteira de identidade do(s) proprietario(s) ou do(s) sócio(s);

b) Registro comercial. no caso de empresa individual;

e) Mo constitutivo estatuto ou contrato em vigor. ou a última alteração consolidada
. devidamente registrada em se tratando de sociedades comerciaise no caso de sociedade por

ações. acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores:

d') Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação
que identifique a Diretoria cm exercício:

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente.

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da
Fazenda:

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do
FGTS):

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida ativa da União e Certidão de
. Quitação de Tributos e Contribuições Federais) dentro do prazo de validade ou equivalente,

na Iªbrma da lei;

i) Prova de regularidade para com a lºazenda Estadual dentro do prazo de validade ou
equivalente, na forma da lei;

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal dentro do prazo de validade;

k) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (C N DT).

7.4.2.1. Os documentos relacionodos nas alíneas "a" o "c " do item 7. 4.2 não precisarão
constar do "Envelope Documentação de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato
do credenciamento deste Leilão.

7.4.2.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sócios em comum, estas serão
INAB! LlTADAS por ofender o Princípio da Competitividade.

,. sªna—..,.
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7.4.3. Os documentos explicitados neste item poderão ser apresentados no original ou
mediante cópia integral. legível e em boa forma.

[ 8.0 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:8.1. Os interessados na participação do respectivo LEILAO deverão apresentar no envelope
Nº 02 « Proposta de Preço. obrigatoriamente e sob pena de desclassiticaçâo do licitante, o

. seguinte:
a) A proposta deverá ser apresentada em uma via. em papel timbrado da empresa ou outro
que conste o CNPJ do licitante (para pessoa Jurídica) em linguagem clara. sem rasuras ou
entrelinhas. devidamente assinada por representante legal da empresa, conforme anexo II
deste edital e em seguida apresentar seus respectivos lances através dos valores que deverão
ser especificados em planilhas de lances.

mf va? w,.

'o) Prazo da validade da proposta deverá ser de 12 meses

e) Maior proposta por KGe por lote.

d) Abertura dos envelopes acontecerá com ou sem a presença dos interessados. sendo que
caso houver empate no preço na proposta escrita e na ocasião dos lances verbais o

l representante que não estiver presente não poderá fazer qualquer questionamento posterior
* caso o seu concorrente oleitar maior lance vetbale se sagrar vencedor do lote disputado.

9.1)AS CONDICOES no I,EII_,Ã():

9.1. Os bens objeto deste Leilão serão vendidos a quem oferecer o MAIOR LANCE, verbal
ou por escrito_ reservado ao Município de Nova Venécia o direito de não vende—los. caso não
seja atingido o preço mínimo de venda (chamado de PREÇO VlL), sem acarretar, ao
ARREMATANTE, direito a quaisquer indenizações. »
9.2. Os bens serão leiloados no estado de conservação em que se encontram e serão
considerados vistoriados pelos arrematantes. razão pela qual ficam estes cientes de que não
serão aceitas reclamações. desistências ou devoluções posteriores a arrematação.* , . . l
9.3. Os materiais serão distribuídos por LOTE, com as suas caracteristicas, quantidades e l, . - . N . . . , . l
preços minimos fixados para alienaçao, e discriminados no Anexo 1, que e parte integrante '
deste Edital.

l

l

9,4. () lote sera adquirido pelo maior preço oferecido, respeitando o limite mínimo
estipulado no anexo l do Edital.

(_M/Pl'
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9.5. Os materiais serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não
aceitando o Município de Nova Venécia quaisquer reclamações posteriores.

9.6. Os materiais recicláveis só poderão ser vendidos por preço igual ou superior ao de
avaliação,

9.7. Correrão por conta do ARREMATANTE as despesas decorrentes com a retirada dos
bens, logistica, transporte dos locais armazenados, despesas acessórias.

9.8. É proibido ao arrematante vencedor. ceder, permutar, vender ou de qualquer forma
negociar o lote arrematado antes do pagamento. não sendo aceitas reclamações posteriores.

9.9. Em nenhuma hipótese será aceita a desistência do adquirente do lote, ou alegações de
desconhecimento das cláusulas deste Edital, para eximir—se de obrigações pelo mesmo
geradas.

9.10. Os tributos e obrigações Iiseais acessórias devidos em razão da alienação e
arrematação dos bens são de responsabilidade exclusiva dO ARREMAT ANTE;

9.1 I. A apresentação de LANCE implica o conhecimento e aceitação, integral, irretratável e
irrevogável pelo ARREMATAN'I'E. das condições estabelecidas neste EDITAL;

9.12. O descumprimento in_iustilicado do estabelecido neste EDITAL sujeitará o
ARREMATAN'IF as sanções cabíveis dispostas na Cláusula PENALIDADES.

10. DAS CONDIÇÓ SDE PAGAMENTO

II).]. () arrematante efetuará. após a pesagem dos materiais recicláveis, o seu respectivo
pagamento. sendo que somente após o pagamento os materiais ficarão à disposição do
Arrematante.

It) 7. O pagamento sera aetetuado atraves da emissão de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal,). gerado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a ser tornecida ao
adquirente em plena conformidade a quantidade e descrição do material de reciclagem
aferido .

10.3 lodos os ônus tiscais e para liscais. impostos, taxas, custas ou quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre O Objeto da presente. serão de exclusiva responsabilidade
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do adquirente. inclusive. no que se refere ao pagamento dos encargos fiscais que se fizerem
necessários ao transporte/frete dos materiais ora descritos.

10.4. O lote arrematado não poderá ser pago em hipótese alguma através de cheque, nem
mediante compensação de eventuais créditos junto a Prefeitura de nova Venécia/ES.

11. DA RETIRADA DOS BENS

I 1.1. Os produtos recicláteis ora referenciados deverão ser recolhidos pelo Arrematante em
até 05 (cinco) dias úteis após a notiticacão para retirada expedida pela Secretaria de Meio
Ambiente ou Fiscal do Contrato.

1 1.2. O recolhimento dos itens leiloados devera ser realizado de acordo com a capacidade de
produção da usina até atingir a quantidz-ide arrematada.

] 1.3. Local do recolhimento será na 'tísina Municipal de Triagem de residuos, Rodovia Nova
Venécia x Vila Pavão, km 4. Nova Venécia — ES ou na antiga escola Pequeno Mundo. situada
na Rodovia Nova Venécia x São Gabriel da Palha, km 2“ Nova Venécia — ES.

] I.4. A pesagem será realizada nos termos do item PESAGEIVI.

11.5. O presente LEILÃO objetiva a. celebração de contrato., para alienação de materiais
recicláveis. pelo período de OI (um) ano a contar da assinatura do contrato ou até atingir a
totalidade do quantitativo do Lote Arrematado, de acordo com minuta de contrato anexo ao
edital.

11.6. A não retirada pelo arrematante dos bens leiloados do recinto armazenador no prazo
máximo indicado no ll.l .“ implicará na declaração de abandono dos mesmos.

1 1.7. Esgotado este prazo. na prorrogação da retirada ate' o prazo máximo de mais 48 horas,
será cobrada do Arrematantc uma taxa diária de permanência de 1% (um por cento) por dia
do valor do montante do lote para o qual foi notificado a fazer a retirada revertida em favor
do Município de Nova Venécia:

I 1.8. Serão declarados abandonados os itens arrematados e não retirados nos prazos
previstos no item I 1.1, sendo paga ou não a taxa, e a arrematação será cancelada e os bens
reverterão em favor do Município de Nova Venécia, sem que caiba ao Arrematante direito a
restituição dos valores pagos.

IH). () ARREIVI/YIAN'I'IL. durante o período de execução dos trabalhos de retirada,
responderá sobre quaisquer danos causados por ele. seus prepostos. ou subcontratados, ao

— 9
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Municipio de Nova Venécia, seus servidores ou a terceiros.

ll.lO () Arrematante assumirá o risco no carregamento remoção e transporte dos lotes
arrematados. não respondendo o Município de Nova Venécia por danos resultantes deste
risco.

] l.l l. O bem arrematado devera ser recolhido na quantidade total informada na notificação
de retirada, não sendo reservado ao ARREMATANTE O direito à realização de forma
parcial com eventual abandono do restante.

l l. 12 Não serão aceitas reclamações feitas posteriormente a aircmataçãoe após a retirada
do lote. nem desistencia. nem devoluções, pedidos de restituição de quantias ou abatimento
de preço, quaisquer que sejam os motivos alegados, inclusive vícios redibitórios;

l2. P ESAG E M

l_ 7 .l () veiculo dex ela ser pesado por meio de sistt ma de balança. aferida por Órgão regulador
competente (licenciado—credenciada), localizada no perímetro urbano de Nova Venécia, às
custas da Arrematante.

IEQ. A pesagem devera ser aeon'ipanluula pelo fiscal designado por essa Municipalidade que
poderá solicitar a realização de nova pesagem.

l2.3. () veiculo transportador sera pesado, primeiramente, descarregado, ao término do
processo de carregamento () veículo transportador retornará a balança para nova pesagem e
então será processado o cálculo para aferição do peso líquido da cargae consequentemente o
“valor a ser pago.

12,4. () tíquete de pesagem deverá ser assinado pelo motorista do veículo e pelo fiscal do
contrato que encaminhará relatório para a divisão de tesouraria para conferência dos valores
que serão depositados.

I3. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

I “ .(É)bservado o disposto no art. 109 da I ei n. “ 8. 666/ 1993. O licitante poderá apresentar
recurso ao Leiloeiro no prazo de. Steinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
latiatura da ata, nos casos de iulgamento das propostas/lances. anulação ou revogação deste .
Leilão.

!(...," _ “ 10
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13.2. Para efeito do disposto no & Sº do art. 109 da Lei n.0 8.666/1993, ficam os autos deste
Leilão com vista franqueada aos interessados.

13.3. lnterposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes. que poderão impugna—lo
no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.4. Ao término do prazo, impugnado ou não o recurso. o Leiloeiro poderá, no prazo de 5
(cinco) dias úteis. reconsiderar a sua decisão ou submete—lo à consideração superior do
senhor Prefeito do município de Nova Venécia. devidamente instruído, que poderá rever a
decisão do leiloeiro.

13.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro deverão ser apresentados.
exclusiwnnentc, por escrito. anexando—sc ao recurso prOprio e protocolado no Setor de
Protocolo da Prefeitura de Nova Venécia.

llô. () recurso interposto devera ser comunicado ao Leiloeiro. logo após ter sido
protocolizado.

14. DAS PENALIDADES

l4.l. Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida pelo Arrematante, o
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA podera garantidos o contraditório e a ampla defesa,
aplicar ao ARREMATAN'I'E as seguintes sanções:

&) Advertência:

'o ) Multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor arrematado. A decisão que aplicar a
multa tera natureza de título executivo:

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração. por prazo não superior de 02 (dois) anos:

dl 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:

14.2. () rªtrrematante que desistir da aquisição do lote do qual foi vencedor ou que
descumprir os termos do presente edital, ficara sujeito à multa prevista neste Edital. de 20%
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(vinte por cento) sobre o valor total da arrematação. a serem pagos no momento da
desistência. A decisão que aplicar a multa terá natureza de título executivo.
Concomitantcmcnte. Iicará sujeito às sanções previstas em lei.

14.3. Durante a realização do Leilão. o participante que impedir, perturbar. fraudar. afastar
ou procurar afastar licitantes por meio ilícito., com os agravantes dos crimes praticados
contra a ordem pública e violência, estará sujeito às penas do Art. 335 do Código Penal
Brasileiro.

15. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

l5.l. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração. convocará o arrematante para
assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8666/93.

l5.2. () Prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
período. desde que seja leito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do
item anterior.

l5.3. Se. dentro do prazo. o convocado não assinar o contrato a Administração convocará os
licitantes remanescentes. na ordem de lances. para a assinatura do contrato. em igual prazo e
nas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o leilão, sem prejuízo da
pena de multa e da aplicação das demais sanções previstas no Art, 87 da Lei 8666/93 e
posteriores alterações.

)

16. DA VIGÉNCIA

ló.l. () presente LEILÃO Objetiva a celebração de contrato, para alienação de materiais
inservíveis, pelo período de QI (um) ano a contar da assinatura do contrato dele decorrente,
de acordo com minuta de contrato Anexo III deste líídital.

17. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

I 7.1. liste procedimento é regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e atualizações.

18. DA ANULAÇÃO ou RESCISÃO

ISI No interesse da Administração este procedimento poderá ser revogado, no todo ou em
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pane, bem como anulado em casos de vícios substanciais, observado o disposto no Art. 49
da Lei Federal nº 8666/93.

19. DAS CONDICOES GERAIS

19.1. Ao Municipio de Nova Venécia reserva—se o direito de suspender. adiar ou cancelar,
total ou parcialmente. a realização do Leilão. não cabendo aos licitantes, por este motivo. o
direito a qualquer reclamação ou indenização;

19.2. São de inteira responsabilidade do Arrematante os dados fornecidos para a elaboração
do recibo de aquisição em leilão e. em caso de erro, deverão ser corrigidos obrigatoriamente
no mesmo dia do Leilão:

19.3. Ao Municipio fica reservado o direito de:

a) Leiloar novamente o bem cujo pagamento do lance vencedor. por qualquer motivot não
seja concretizado;

b) Retirar. antes do leilão. o(s) bem(_ns') objeto deste Edital, sem ensejar motivo de
reclamação ou indenização por parte dos participantes.

e) A Administração tica reservado o direito de revogar a presente licitação. por justas razões
de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anula-la.
por ilegalidade, mediante parecer devidamente fundamentado.

d') Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser Protocolados no Setor de
Protocolo da Prefeitura de Nova Veneeia por escritoe direcionado ao Leiloeiro no endereço
Avenidz—i Vitória, nº 347 (Í.entro Nova Vcnccia/lb de segunda a sexta- feira das 08:00 as
11:00 e das 13:00 as 15:00 ou ainda via e-mail pelo endereço
1.1.citavLaQEL.negaireitireiª_n._ç.5..z;,.f13.329;

e) Quaisquer informações. esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores
do Município. inclusive do leiloeiro oficial. não serão considerados nem aceitos como
argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos participantes
do leilão.
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D Os pedidos de esclarecimentos deverão ser apresentados até 5 (cinco) dias úteis antes da
data limite para realização do leilão. 3 lim de permitir que haja tempo para resposta,

g) O pedido de esclarecimento encaminhado pelo email lieitacao/últimaveneeiacs.em:br
deverá ser confirmado na Divisão de Licitações.

h") E pre—requisito na arrematação deste Leilão. que os licnantes—compradores reconheçam e
concordem com o Edital e condições informadas no Leilão, não podendo alegar. sob
qualquer forma ou pretexto, desconhecimento deste pré—requisito;

i") Os casos omissos deste Edital serão resolxidos pelo LEILOEIRO de forma soberana, com
o reconhecimento formal e irretratável dos licitantes compradores;

j) Outras informações e esclarecimentos que se fizerem necessários, poderão ser obtidos na
Prefeitura de Nova Venécia. pelo telefone 27 3752—9006.

Nova Venécia. 24 de novembro de 3022,

)

ELSON LU. r e HNEIDER
LE LOEIRÓ-u

ªi?», em)
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ANEXO I

TERMO DE» REFERÉNCIA

'] DO OBJETO

1.1. inresente Termo de Referência tempor objetivosubsidiar o procedimento licita—tório, na
modalidade LEILÃO, do TIPO MAIOR LANCE, para alienação dos resíduos sólidos
recicláveis _ já gerados pela Usina de triagem de Nova, Venécia/ES, bem como os futuros
materiais a serem triados no» período de 12 (doze) meses, atendendo assimias necessidades—_
da Secretaria Municipal. de Meio Ambiente, deste município, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste "instrumento.

1.2. Quantitativo estimado e preço mínimo dos materiais recicláveis:

1.213.- Os preços mínimos atribuídos aos lotes foram com base na avaliação realizada pela
Comissão de AVali—áção de Materiais Reciçl'áveis, fins'tituídaipela. Portaria nº 2459 de 22 de
agosto de 2022.

1.2.2. _O quantitativo estimado 'dos materiais recicláveis já produzidos e os que serão
produzidos dentro de 1—2 meses foram estabelecidos—peloa—servidor WednesonaLusquinhos
Gomes, Matricula nº 73.826, encarregado da Usina de Triagem-Municipal.

kg IPLASTICO * MOLE —
I & COLORIDO

I
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kg PLÁSTICO MOLE BRANCOL 1,76 6.000 5.000. »1*1..;ooo
(INCOLOR)

3 kg PLÁSTICODURO * 0,78 "4.000 amo““ 75000”
COLORTDo—(SUCATAO)

_— 4 * kg PET CRISTAL ; 2:55 800 2.000 2800.
. 5 kg“ PET VERDE * * 248 444444444 1.000 1.000

6 kg PEADÓLEO 0,88» Í. 1.000 1.000
7 kg PEADCQLORT—Doí 2,53 32530 1500 1.750

LITROS

LSATA E SUCATA BRUTA&

l

«& DEªFERRO
&

m Í kg ALUMINIO- 4.58 30 200 230
i'll ; kg ALUMÍNIO — LATIN—HA 5,25 40“ 11000 1.040

; (RECICLADO)

1.3. Os materiais Tee—icláveis que já—rse encontram produzidos- na Usina de Triagem Municipal,

de acordo com» a tabela do Item 122, podem ser retirados pelo arrematante adº(S) lºte(s);-
assim que. for assinado» o Contrato.

1.4—. Os arrematantes. ficam obrigados a realizar a compra e retirada daqueles materiais
recicláveis que forem produzidos únur—amente pela Usina de TriagemªMunicipal durante o
período de 12 (doze) meses após aassinaturfa do Contrato.
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1.5. lªica estabelecido que os arrematantes deverão realizar a compra e retirada dos materiais
recicláveis que excederem a estimativa disposta no Item 1.2.2, durante o período de vigência
do Contrato.

1.6. Fica estabelecido que o preço mínimo do Item 1.2.2 vigorará durante todo o Contrato.

1 .7. O prazo de vigência da contrataeão e' de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura
do contrato prorrogável na formado art. 57. 9" lª, da Lei nº 8.666/93.

2 DAS AMOSTRAS

2.1. Não se aplica.

3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Comprovação de aptidão nas características, quantidades e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente. por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas _i uridieas de direito público ou privado.

4 DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1. O presente Leilão tem por objetivo a alienação dos residuos sólidos recicláveisjá gerados
pela lisina de triagem de Nova Venécia/ES. bem como os futuros materiais a serem triados no
periodo de 12 (doze) meses. atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. deste município. conforme condições. quantidades. exigências e estimativas
estabelecidas neste instrumento.

4.3 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Venécia SEMMA. desde o mês de
agosto do ano de 2019. tomou como responsabilidade a administração da Usina de Triagem
de Residuos. assim como a realização e implantação da Coleta Seletiva na cidade.

4.3. As inieiatixas apresentadas neste projeto são necessárias para que a SEMMA possa
realizar o Leilão dos resíduos resultantes da Coleta Seletiva. visando assim a conscientização
da população uma vez que a partir deste programa é divulgado o destino final do Lixo seco

«,.—:,. 17 .
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incentivando os moradores a separar os resíduos domésticos, fazendo com que a comunidade
de Nova Venécia.

4.4. Visando a busca por uma melhoria ambiental, entende—se que a destinação incorreta traz
para o meio ambiente danos que podem levar anos para ser revertido. Sabe-se que alguns
residuos como plásticos. sucatas, aluminio. etc. podem levar anos no meio para se decompor,
e ainda assim passam por processos químicos trazendo danos para o solo em que foi disposto
irregularmente.

4.5. () leilão destes itens permitirá contribuição do município, ambientalmente, por meio de
práticas sustentáveis, uma vez que o projeto que implantou a Coleta Seletiva visa a promoção
da sustentabilidade tendo em vista a reciclagem e reutilização dos Resíduos Sólidos Urbanos.

4.6. A presente contratação o suprirá as necessidades desta Secretaria, com a realização do
leilão dos resíduos triados. dando a destinação linal correta para cada um deles.

5 DA l)[£S(_IRICÃO nA St,)i..lê(fÃ()

5.1. A descrição da solução como um todo. encontra—se pormenorizada em Tópico específico
dos Estudos Tecnicos Preliminares. apêndice deste Termo de Referência.

6 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

(xl. O critério de julgamento sera o de MAIOR LANCE POR LOTE, verbal ou escrito.
desde que observadas às especilieaeões e demais condições estabelecidas no Edital e seus
le'lCX'OS.

(3.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de
preços e dos documentos de habilitação. atendidas às exigências do Edital, houver ofertado o
maior lance.

7,l. rªts ol'rrigaçoes liscais inerentes ao “rute e transporte dos produtos deverão ser
prmideneiadas pelo arrematante.

[ .
Rua joaquim Daher Rocha. n" lll-B. Bairro Ascenção. Nova Venécia-ES. CEP: 29.830—0tiôm...

Tel.: tl?) 3772—5l3—l — Home-Page: tutti int-gtaen,-tArteterapia" — [E'—mail: IIIeioambienteig'ijnovaveneeiaes.govbr



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECREIARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

7.2. Somente poderá participar do leilão o arrematante que ofertar valor unitário ao item
contido no lote que deseje arrematar.

7.3. Os quantitativos constantes neste Termo de Referência constituem mera estimativa
realizada pelo Município. As vendas serão feitas de acordo com as necessidades da
Administração. representando os quantitativos mera estimativa para avaliação do preço médio
referido no Termo de Referência.

8 DO PRE jO

8.1. De acordo com a sistemática legal da Lei 8.666/93. os valores de avaliação dos lotes
supramencionados. eontigura para eleitos deste Termo de Referência 0 valor limite (mínimo)
a ser recebido pela Administração sobre cada LOTE, razão pela qual as propostas para
aquisição dos materiais recicláveis deverão contemplar preço igual ou superior ao delimitado.

9 DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE POR SUAS DECLARAÇOES

9.1. O licitante (% responsavel pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das inlormações nele contidas implicará na imediata
deselassilieação ou inabilitação do licitante. ou anulação do certame. sem prejuízo das
sanções administrativas. civis e penais cabíveis.

lt! PRAZO E LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RECICLÁVEIS

10.1. Os produtos recicláveis ora refereIIeiados deverão ser recolhidos pelo Arrematante na
Unidade de 'l'riagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos do Município. após
notilicação para retirada expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou Ficais do
Contrato.

1] PRAZO DE PAGAMENTO

lll () arremz—itaI'Ite efetuará. apos a pesagem dos I'llZ-IÍCTIZIIS recicláveis. o seu respectivo
pagamento. sendo que somente após o pagamento os materiais ficarão a disposição doArrem'Itante. v, .c x

, : 191[,
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1 1.2. O pagamento será efetuado através da emissão de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal). gerado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a ser fornecida ao
adquirente em plena conformidade & quantidade e descrição do material de reciclagem

| albrido.
11.3. Todos os onus tiscais e para fiscais. impostos, taxas, custas ou quaisquer outros que

. incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente. serão de exclusiva responsabilidade
) do adquirente. inclusive. no que se refere ao pagamento dos encargos fiscais que se fizerem

necessários ao transporte/tiete dos materiais ora descritos.

12 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

lli. A Prefeitura Munieii'ial de Nova Venécia/ES. atraves da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, exercerá a fiscalização do contrato e registrara todas as ocorrências verificadas em
relatório, cuja cópia será encaminhada a licitante vencedora. objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas. bem como Iará cumprir rigorosamente as especificações. prazo—
proposta e condições deste Termo de Referência e do Edital licitatório.

IEQ. A iiscalização pela Administração não exime quaisquer responsabilidades por parte do
prestador do serviço em referência. sendo unica. integral e exclusiva da licitante vencedora,
no que concerne a regular execução do objeto do contrato.

12.3. Nos termos do art. 67 Lei nº“ 8.666. de 1993, será(ão) designado(s) representante(s) para
acompanhar e Iiscalizar a execução dos serviços. anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados,

IE.—I. lºicarao responsaveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato os
servidores designados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para esta finalidade:

" > ' ªii'i'iiiiÃR SUPLENTE
SERVIDOR Wernerson Lusquinho Gomes João Lenonn Rotta

Nº MATRICULA 73.826 78.136
CARGO ]- 'I'raballiador lºiraçal ªctor de Fiscalização
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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sr-zriRIf; FARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE

VÍNCULO i litetivo I Comissionado
l3.5. O(s) servidm'tes) rcsponsfvchis) pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato
será(ão) nomeado(s) atraves de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito.

lio. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada. inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios rcdibitorios. e. na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administraçào ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº scene. de lºººl

13 DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

13.1. O Município. no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV_ do art. 58 e 87.
incisos I. II. lll, IV e ªlº ao 553“, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, aplicará sanções. se
houver descumprimento do disposto no presente contrato e/ou com a proposta apresentada.

l3j3. Na ocorrência de uma ou mais das situações abaixo relacionadas. será aplicada ao
Arrcmatantc multa na razão de. 20% (vinte por cento). calculado sobre o valor dos materiais a
disposição:

. Recusa injustiticada em retirar os materiais recicláveis após 05 (cinco) dias da
comunicação feita. pela Secretaria de Meio Ambiente.

Now—1 Venécia — ES 10 de Novembro de 2022.

MÓNICA TEIXEIRA MIOTO
Decreto Nº “3.628 de 12 de Julho de 2021

Chefe Do Setor de Viveiro de Mudas

(?ÁSSIO SEGLIA NICOLAU ;
Decreto Nº 17.094 de 25 de Novembro de 2021 <“ ,)(“bele de Divisão de Meio Ambiente -
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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N" 569609/2022 - CONTRATO N" 001/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa
jurídica de direito público. localizada na Avenida Vitória., nº 347, Centro — Nova Venécia/ES,
inscrito no C NPI soh o nº 27.167.428/000l—80. doravante denominado ARREMATADQ
neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRE WILER SILVA
FAGUNDES. hrasileirOi casado. residente e domiciliado neste Município. e do outro lado a
Empresa XXX. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXX.
estabelecida na Rua/Avenida XXX. nº XXX Bairro XXX, (Cidade) XXX. CEP: XXX, e-
mail: XXX, tel.: XXX designada abreviadamente de ARREMATANTE, representada neste
ato pelo(a) Senhor(a) XXX, portador(a) do CPF nº XXX e da C I nº XXX. (Nacionalidade)
XXX, (Estado Civil) XXX. (Profissão) XXX, domiciliadot'a) e residente na Rua/Avenida
XXX nº XXX Bairro XXX. (Cidade) XXX. CEP: XXX. (OU NO CASO DE PESSOA
FISICA—) e do outro lado o(a) Sr.(a) XXX. pessoa fisica. inscrita no (“Plª sob o nº XXX. CI
soh o nº XXX, residente e domiciliado(a) na Rua/Avenida XXX» nº XXX. Bairro XXX,
(Cidade) XXX. ('IiP: XXX. e—mail' XXX tel.: XXX, designada abreviadamente de
ARREMATANTE, em eonlhrmidade com dispositivos previstos na Lei Federal n.º 8.666. de
ZI de junho de 1993 e alterações posteriores. acordam celebrar O presente contrato. mediante
as seguintes cláusulas e. condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição, por parte do ARREMATANTE, dos materiais
recicláveis existentes e os que se produzirem nos próximos 13 meses.

(ÍLÁTFSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I) Caberá ao ARRIªªÉIX/IA'IAN'I'Ii:

a) Retiratz num prazo de até 05 (cinco) dias úteis. após notificação para retirada expedida pela
Secretaria de Meio Ambiente ou Iª'iseal deste Contrato, os materiais recicláveis;

h) Avisar a Secretaria de Meio An'ihiente. para que designe servidor para acompanhar a
pesagem do veiculo vazio e carregado. & lim de ser apurado o peso líquido da carga; ?— ...... . “

e) Pesar a tara do veiculo a ser utilizado no transporte dos materiais e. após os materiais serem '

Rua Joaquim Daher Rocha. nº I.2ª)3, Bairro Ascenção, Nova Venécia—ES. CEP: 29830—000
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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sricrda'I'ARIA AflleI'lClPAL DE MEIO AMBlENTE

carregados. deverá o veiculo ser pesado novamente. sendo que do peso verilicado, será
deduzido o peso do veiculo vazio (tara). o qual resultara no total de materiais recicláveis;

d) Arcar com o custo das despesas com a pesagem do veiculo vazio e carregado;

ll) Caberá ao ARRl'ih'l/Yl'skl).»x:

a) Comunicar ao ARleilvii-r'x'lAN'lªlÉl. com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência a
existência de materiais recicláveis a serem retirados:

b) Designar um servidor para acompanhar as pesagens do veículo que será utilizado no
transporte dos materiais:

e) Indicar a conta corrente bancaria na qual () ARREMATANTE deverá depositar o valor
correspondente a carga de materiais recicláveis.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VMIER

() ARREMf-X'l'Aixi'l'li pagará a ARRlzlx.'l.L'x'l',f“xí),-X. o valor de R$ XXXX (XXXXX).

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DF.. PAGAMENTO

(.) arrematante efetuará. apos a pesagem dos materiais recicláveis, o seu respectivo
pagamento. sendo que somente após o pagamento os materiais ficarão a disposição do
Arrematante.

() pagamento será efetuado atrai-es da emissão de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal). gerado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. a ser fornecida ao
adquirente em plena coníbrmidade a quIantidade e descrição do material de reciclagem
aferidrjr

Todos os ônus tiscais e para fiscais. impostos. taxas., custas ou quaisquer outros que ineidam
ou venham a incidir sobre o objeto da presente. serão de exclusiva responsabilidade do
adquirente. inclusive. no que se refere ao pagamento dos encargos fiscais que se fizerem
necessários ao transporte/tretc dos materiais: ora descritos.

CLÁUSULA Qí,ítN'l'A _ na VEGI'ENCM

O presente contrato Iai-gera por um período de (H (um) ano a contar da data de sua assinatura.
sendo de XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX.

._5 ”.20
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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SI'aCRL—fIARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

() Município. no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do Art. 58 e 87. incisos [.
ll. lll. [V e ãlº ao 553“ da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, aplicará sanções. se houver
descumprimento do disposto no presente contrato e/ou com a proposta apresentada.

Na ocorrência de uma ou mais das situações abaixo relacionadas, será aplicada ao
ARRÉMA'l'ANTE. multa na razão de 20% (vinte por cento). calculado sobre o valor dos
materiais a sua dixposiçào:

a) Recusa iIIjLIstil'iezula em retirar os materiais recicláveis após ()5 (cinco) dias da
comunicação feita. pela Secretaria de Meio Ambiente:

() descumprimento toral ou parcial de toda ou qualquer obrigação assumida através do
p “esente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

São motivos de rescisão do contrato. independente de procedimento judicial, aqueles inscritos
no Artigo 78 da lei regente. acreseidm do seguinte:«,

a) Mediante acordo expresso. e lirmado pelas partes, após um aviso, também expresso, feito
com antecedência de 30 (trinta) dias pelo interessado;

b) iínilzttt—rralmente pelo Municipio. em qualquer tempo. independente de interpelação ou
procedimento judicial ou extrajudicial. caso o ARREMATANTE:

l) (“eda ou translira, no todo ou em parte. o objeto deste contrato ou delegue a outrem as
incumbências e as obrigações nele consignadas. sem prévia e expressa autorização do
Município:

ll) Venha a agir com dolo. culpa. simulação ou em fraude na execução do contrato:
(.

“*

lll) Venha a iªilir entrar em concordata liquidação ou dissolução “] ?>/ & - ' -» ' ' ** " ( ........ ;-
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MUNICÍPIO DE NÇVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

IV) Falta grave a Jur/_o do Municipio;

V) Não retirar os materiais no prazo previsto.

cl Quando ocorrerem razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelo Município. exaradas no competente processo administrativo:

d) Descumprimento pelo ARREMrfx'lAN'lªE. das penalidades impostas pelo Municipio.

CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS ()MlSSOS E LEI REGRADORA

A presente contratação reger—seal pelo Edital de Leilão nº XXX/ZON e pela Lei nº 8.666/93 e
demais subsequentes. as quais. juntamente com normas de direito público. resolverão os casos
omissos.

CLÁUSULA NONA - nos mmcrros DA ADMINISTRAÇÃO

() COMPRADOR. em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos da
Administração, consriiante prevê o amigo 77 e 78 da lei Vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA - oo FORO

As partes elegem o Foro da comarca de Nova Venécia/ES, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste aj ustc. com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E. por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato, em 03(três) vias de
igual teor e forma. para que. desde logo surta seus efeitos legais ejurídicos.

Now Veneciar. XX de XX XX. de ?.(lÉZ.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉClA/ES

A R R ll M A TA DA

A R R E M A1 ºr N '! ” E
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ANEXO IV
LEILÃO N.“ 001/2022

(TRE BEI '(ÍIAMENTO

Pelo presente instrumento. eredenciamos o Senhor(a) . brasileiro,
estado civil. protissào, portador do (“Plª n.0 ___________ e da Carteira de Identidade n.“
__ ,.,_,,_.,__._.,_, ”___ para participar do procedimento licitatório consistente no LEILÃO
N'." 001/2022, do ÉNtunicipio de Nova Venécia, podendo assinar atas e demais documentos;
apresentar impugnações e recursos; inclusive, renuncia expressa a recurso nas fases de
habilitação e classificação. se for o caso; e, ainda. praticar todos os atos necessários ao
deseiripenho da representação no referido procedimento licitatório.

. de de 2022.

Nome completo e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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