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MUNICÍPIO DE NÇVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRE'I'ARIA MlJNlC'lPAL DE ME“) Allellí-ÉN'I'E

EDFBUJDELKJTAÇÃO—ZªRETHHCAÇÃO

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

PROCESSO N." 569609 de 15/08/2022

MUNHquinENOVAxENÉanRsnuninoPSPHUTOSANT04xomqmmma
de direito público interno. inscrito no CNPJ nu 27.167.428s'0001—80. sediado na Avenida
Vitoria-L n.“ 347 Centro. Novo X—"cnéuin—i-iSi por intermédio do Leiloeiro Sr. Elson l..UlS
Schneider. designado pela Portaria n*" 3.598 de 39 de setembro de 2032. torna público. para
conltcciinontos dos intcrcfsmdos. que realizará licitação na modalidade de LEILÃO com o
objetivo de promover a alienação de liiãllCt'llilS recicláveis gerados pela Usina Municipal de
"triagem de Residuos. conlhrme especificações dcgcritas no Anexo ] dêste Edital. sendo a
presente licitação do tipo "MAIOR LANCE“ (com lances dc: viva voz. ou seja. lances—;
livros). O proceaso será. realizado em cnnlormidnde com a Lei nº 8.666. de 21 de junho de
1993 e legislação :: normais pertinentes. além dos tt—znnog deste liditnl.

]. DO OBJETO

Ll. A presente licitação tem o objeto alienação de materiais recicláveis existentes gerados
pela Usina Municipal do 'l'riagcm de Residuos c os que se produzirem nos próximos 12
muertes. mediante Leilão Público. conforme rcltiçãn constante no Anexo ! deste Edital.

1 DA ENTREGA nos ENVELOPES RARA HABHJTAÇÃO E PROPOSTA DE
PREÇO

3. F. Os CItVClÚpàLª-S dc linhilitnçào c proposta deverão ser protocolados no Setor de Protocolo
desta Prefeitura Municipal nos dias úteis. das (lithttttmin às IlhOÚmin E das; 13h00min às
l5h()(tmin. de segunda a sexto—Ibira. na ;ªn'cnido Vitória, 347 - (“entro — nesta cidade até o
dia 13 de dezembro de 2022. Sendo que após o mencionado horário não serão aceitos mais
envelopes.

2.3. Os cmºclopcs det—'crão estar lacrados. juntamente com o nome do participante e estar
cspccilicztdn [Jill,/XO Nº (Nil/3022 — NÍATI'ÍRIAIR Rl-Í('"l("l..4NXf'lÍlS.

3.3. A abertura: se dará its 08:30 horas do dia 14 de dezembro de 2022. na Sala da
Comissão Permanente de Licitação., sito na Avenida Vitória, nª 347 — (“entro -— Nova
Venécia — ES.

Rua Joaquim Daher Rocha. n" l.?ºfa. Bairro ASCCI'IÇ'ÃÚ. Nova Venécia-ES. CEP: 29.830-000
"tel.: (27) 3773—5134 — t-lomc-Wge: ”x_t'wulllíltLl'tfi'llpçvliiªgtji .br — ti-mnil: incioambientecti no»awneciafsgovhr
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2.4. O cadastramento dos participantes no presente certame se dará no mesmo dia da abertura,
das 08h:00min às 08h:30min.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. A impugnação se dará na “forma do Artigo 41. da Lei nº 8.666/93.

3.2. Até 05 (cinco) dias úteis. antes da data lixada para abertura do Leilão. qualquer pessoa
poderá impugnar este ato com-'ocattªirio.

3.2.1. Deer-tira do direito de impugnar este Edital o interessado que não o fizer até 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 fisica ou
CNPL em se tratando de pessoa jurídica. devendo informar o e-mail e o telefone
para contato:

b) Procuração (quando ter o caso):

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

3.2.3. Caberá a Administração julgtr e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis,
sem prejuizo da faculdade prevista no $$ lª do att. I 13 da Lei 8666/93.

2.2.4. A impugnação feita tempestivamente pelo interesado não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da, decisão a ela pertinente.

E'J3, .5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais.

3. .6. A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo geral da Prefeitura
de Nova Venécia/IES. situada no endereço descrito no rodapé deste Edital ou enviada para o
endereço eletrônico: licitacuozthtrwmªenecia.esuovhr.

[“ª—J

4, DAS CONDIÇÓES DE PARTICIPAÇÃO

4.l. Poderão participar do Leilão. todas pessoas interessadas. tanto pessoa físicas maior de
I8 (dezoito) anos absolutamente capazes para os atos da vida civil e inscritas no Cadastro de
Pessoas Fisrcas , (“PF. e pessoas jurídicas. inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa

Rua Joaquim Daher Rocha. nU 1.293. Bairro Ascenção, Nova Venécia—ES. CEP: 29830—000
tel.: (37) 3772-5I34 — Home—Page: “lj-“3393717078illjEillt'ºijkçgªtlyib[ - E—maiI: meioambientetçígnovaveneciaesgovbr
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Juridicas — C N P]. desdc que não cslcjum cumprindo sanção administrativa nos termos do art.
87 da Lei nº 8,6866503.

4.2. li vedada & participuçàn. alirclu nu indireta. de servidores públicos da Administraçãu
Direta. Indireta. Autárquica c Iºumluciunul du Município de Nuxa Venécia—1.

4.3. Não pºderá puriicipur como licilunlc du leilão pessoa fisica oujurídicu:

a“) considerada inidônea para licitar uu contratar com a Administração Pública. uu:

b) que St“ cncunlrc tcmparariumemc suspemu para participar em licitações, ou:

c) impedida de cunlratar com u ;Mlminisimçào Pública

5. DO LOCAL DA VISI'I'AÇÃO DOS BENS

5. I. Os. interessados poderão realizar visiia para exame e identificação. durante o pcriudº de
ZE ele novembro de 3022 a ()7 de nuvembm de 2023- no har-ária das OShOOmin às 1 lhOOmin

horas e das l3h(.)()min às IShOUmin de segunda-feira à sexta-feira na Usina Municipal de
'l'riagcm de Rwíduus. Rodox-ia Num Venécia x Vila Pavão. lim 4.. Nova Venécia — ES e
antiga escola l'uqucnn Mundo. rodovia Nova Venécia x São Gabriel da Palha. km 2. Nova
Venécia — ES 0 deverá ser agendada através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo
telefone (37) 3772—5l 34.

5.2. () urrcmuluiuc não poda-rá alegar dcswnhccimcnlu quantu ao ESÍRLÍU de conservação do
bem. por qualquer circunstância, motivo ou situaçãn. nem ingressar em juízo com ação
decorremc dc vicio rcdibitóriu ou equivulcntm u lim du n'linorz—ir a valer do bem ou pleitear
qualquer espécie, de indenização.

5,3, A participaçao no [cil-Sm implica u ÇÚHl'iÇUlmCHli.) e & accituçãu. pelo licitante. do estado
em que ao encontram os bens e, das condições estabelecida.—; neste: [Edital

5.4, Naim seriªm :urcimu I'CClíll'l'lL-"lçãk'â pm::crim'c—c fi m'rcmzimçãn. nem devoluções. pedidos de
rexmançãu dc quantias ou abatimento de pru-ça. quaisquer que sujam us motivos alegados.

5.5 [: permitida uxclusivamumc. a avaliação visual dos lares. senda vedada que seja aberto
05 Fardas cunlhrme estejam separados.

Rua Joaquim Daher Rocha. nº IJGS. Bairro Ascenção. Nava Venécia-ES. CEP: 29830—000
lºl.: (27) 3772-5l34 - Hmm-Page: 353.5&&“..Irirqyiiyulla“li1_.-_'_3.£t;__u“._b!_' — Lª—maíl: meioambienteíçíàriovaverieciarsgmxhr
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6. DO LEILÃO PÚBLICO

(rl. O leilão será f*nlizndn na Sala da Divisão de I_iicitaçfw1 sito na Avenida Vitória, n”
347 — Centro — Nova Venécia — ES. na mesma data de abertura do certame. após a
verificação dos documentos cºnstantes nos envelopes de lrabiiitação e proposta de preço.
conforme item 2 deSte Iiilitall:

7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO.

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

ENVELOPE N" 01 _ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL nr. NOVA VENÉCIMES
LICITANTE:
REF: LEILÃO N xxrznzz

ENVELOPE N" 02 « PROPOSTA, DE PREÇO
PREFEITURA MllNiCÍPAL DE NOVA Rª'iiNÉCiAªi-LS
LIC ] TAN'i 'l'EÍ :

REF: LEILÃO N" XXÚOÉZ

7.2. No casu ric possua-r Fisica cr participante deverá apresentar cópia do documento de
idenriiicuçãn enm fotu para o credenciamentn. pudendrr se Fazer representar por meio de
instrumenin público de procuração ou instrumentn particular com Iirma reconhecida, enm
[anderes para lbr'mulur vilar-tais e iarrees de preços e praticar lurlns os anos peninentes no
certame. em name do participante.

7.3. No msn de pesam. Juridica rr mesmu apresentar—smi cºm apenas um representante para se
manifestar em nnme da empresa. dex-"idamente credenciadº junto ao Leiloeiro. por
irwtrumcntn pírlwlien cenufrrrmç modelo uu Anexo IV) uu puriieuiur de procuração com firmar
reconhecida. exigindo concernimntemenie. ducumcnto de identiiicnçãn.

7,3.1. Em sendo sócio proprietária. wii,—n;; nu diremr elciiu em assembleia de acionistas deve
npr'esemar' um ennsiitutix o. estatuto ou CUnll'tllÚ em rigur. ou a última alteração cnr'rçinlidadu
devidamente registrada, em se tratando rle a.rciedzrdes comerciais : no caso de sociedade por

Rua Jrfrrrquim Daher Rachar. nº Ilªn. Bair'ru Axcençãn. anr Venécia-ES. CEP: 39830—000 «'

Tel.: (27) 3772-5 l 34 — Home-Page: “Lª—ª'“al,,Jlií'ir'all ;l'lytjrl._k'$.';i,()'k;_.i_ªi' » i-Í-nrailz meiuambienterfjnovar-eneciaeagnvkbr
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ações. acompanhado dos ducumentns dc clcição de seus EltLlEtiS administradores que prove essa
condiçãu:

7.3.2 “Nu casu dn licitante cnvittr reprcscntantc. deverá uprcsentar Carta Credencial com Iirma
reconhecida (MODL—ílt) ANEXO W) ou instrumento particular de procuração com firma
reconhecida t: Caneira dt: identidade.

7.3.3. Nenhuma pessoa Física. ainda que rcgulz—trmcnte credenciada. poderá representar mais
df: uma empresa.

7.3.4. A ausência dn representante.-: legal nu ti não apresentação do documento que 0 credencia
não implicará :) desclassilicução do licitante. mas farão com que este tique sujeitar às decisões
tomadas pela Leilucint nn drcorrcr dns trabalhos.

7.4. No unwlupc (')I. n participante deverá apresentar. abrigtttnrittmentc. os seguintes
documentos:

7.4.l. Pessoas Finicas:

&) Cartão de ldentilicaçàn do Contribuinte (CIC/("lªr):

b) Documento de identidade (RG):

c.) Comprm-"atnte de lindcrcçu (U wmpruwntc deverá estar em nome do arrematante ou se em
nome de terceiro ttcnntpanltndn de uma declaração do titular atestando residência com Firma
reconhecida comprovando x-ínculn Cum tt pessoa do comprtwantc. sob pena dr: não ser
aceito).

d'; Prux—*a de regularidade para com tt lªttzcndtt lªudcral (Dívida, ativa da União e Certidão de
Quitação dc 'l'rihutns e Contribuições Federais) dentrt) dd prazo de validade nu equivalente.
na forma da lei:

c) Prova de regularidade para com al Fazenda Estadual dentro do prazo de validade ou
equivalente., mt l'm'mtt da lei:

iª) Prova de regularidade pam com n Fazenda Municipal dentrn dn prazo de fttlidade;

g) Prova de regularidade rcltttivn it Débitos trabalhistas (CNI,)T).

Rua .lnaquim Dali-cr Rot-Ini. n“ I.203_ Bttirm Ascenção. Nova Vmecia—ES. CEP: 29830—000
"lvl.: (27) 3772-5134 — Itornc-lªztgu: tm n,;ttngtxcaict iii.—.) gvtbr » E—nmilz meioambientctçiªttovavenecitws.gm—.br
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7.4.2. Pessoas Jurídicas:

&) t'ttrtcira de identidade do(s) |7rroprietnriots) ou dots) sociots'):

lo) Registro comercial, no cu.—éo dc cmprcm indit iduttl;

o) Ato constitutivo estatuto ou contrato em vigor. ou a última alteração consolidado
devidamente: registrada. em se tratando do socicdndcs comerciais e no caso de sociedade por
ações. acompanhado dos documentos do eleição do seus atuais administradores:

d) inscrição do 'dlU constitutivo no caso de sociedades civis. acompanhada de documentação
que: identifique & Diretoria em CXGI'CÍÇÍUZ

&) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
tuticionnntento no Pois. e nto de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente.»

i“: l-"roan de inscrição no Cotia,—«tro Nacional de Pcsgous Jurídicas (CNPJ) do ltãínintério (lt-t

l lºtizundaz
l

l gl Prova do rcgularidudc reltttit a ao lª undo de Garantia por Tom po de Serviço (CRF do
lª'G'l'S');

h) Prova t,.lc rcgularidndc para com a Fazenda Federal (Dívida ativa da União e Certidão de
Quitação do 'I'ributos e Contribuições Federais) dentro do prazo do validade ou cquivalcntc.
na forma da lei:

i) Prova de regularidade para com n Fazenda Estadual dentro do prazo de validade ou
equivalente. na iªi'irmu da lei:

j) Prom df: regularidade para com a Fazenda Municipal dentro do prazo de validade:

k) Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CND'I').

7.4.2.l. Os documentos f'va-t'mmrlux nas alíneas "a " a "Lª" do item 7.4.2 não precisarão
t'rmstar do "Euvct'upc Dur-rune"tação de Habilitação ”. se tiverem sido apresentadas na ata
da craiemªiamenm deste Leilão.

7.4.2.2. No caso de duas ou mais" licitantes apresentarem g(íçiosgln contrªi estas serão
INABILITADAS por oiisndcr o Princípio do ('ompetitividadc.

Rua Joaquim Daher Rocha. o“ l.?ºªfw. Bairro u'Xzscenção. Nova, Venécia-ES. (”l,—Ilª: 29830-000
tel.: (27) 3772-5l34 - l-lomc-Pugo: ou o .not ! gºgoiila'viàt!) ,ã'vr — E-mail: moioamhicntc"zjriovuvrtiecincagmzbr
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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 lhrmn.

8.0 DA FORMA DE .-'XPRI€SENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

8.1. Os interessados na participação do respectivo [Jill,/Xt) deverão apresentar no envelope
Nº 02 — Proposta de Preço, obrigatoriamente e sob pena de desclassiticação do licitante. o
seguinte:

a) A proposta deverá ser tun'esentadzt em uma vin. em papel timbrado da empresa ou outro
que conste o CNPJ do licitante (para pessoa Jurídica). em linguagem claro, sem rasuras ou
entrelinhas, devidamente assinada por representante legal da empresa. conforme anexo ll
deste edital e em seguida npresentar seus respectivos lances através dos valores que deverão
ser especificados em planilhas de lances.

b) Prazo da validade dn proposta deverá ser de 12 meses.

e) Maior proposta por RG e por lote.

d) Abertura dos envelopes neontecerú com ou SCH] & presença dos intercssztdosª sendo que
caso houver empate no preço na proposta escrito e na ocasião dos lances verbais o
representante que não estiver presente não poderá fazer qualquer questionamento posterior
caso o seu concorrente ofertar maior lance verbal e se sugi'or vencedor do lote disputado.

9. DAS (Í'DNDIÇÓES no LEILÃO:

9.1 . (35 bens objeto deste Leilão serão vendidos a quem oferecer o MAIOR LANCE. verbal
ou por escrito. reservado no lvlunieipio de Nova Venécia o direito de não vende-los. “uso não
Seja atingido o preço mínimo de venda (chutnado de PREÇO VÍL)“ sem acarretar. no
ARREM.»Xi'f'xXN'l'EL. direito tt quaisquer indenizações.

9.2. 05 bens serão leiloados no cotado de conservação em que se encontram e serão
considerados vistoriados pelos arrentutnntes. razão pela qual ficam estes cientes de que não
serão aceitas reclamações. desistências ou devoluções posteriores à nrrenmtação.

9.3. Ots“ materializa serão distribuidos pur LOTE. com aos anos característica-ts. quantidades e
preço:—% minimos fixados para alienação. e discriminados no Anexo l. que é parte integrante
deste Edital.

9.4. () lote será adquirido pelo maior preço oferecido. respeitando o limite motim/fx
estipulado no anexo i do lºditul., l

Rua Joaquim Daher Rocha. nº LEDS. Bairro Ascenção. Nova Venécia-ES. CEP: 39830-000
Tel.: (27) 3773—5134 - Home-Page: ::tvvi'novro t-neginesgioy.hr - lº.—mail: meioambientefgji;nov-zweneciaesg v.br
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9.5. Os materiais scrâu vcndidus no cstadu dc conscr 'ação em que se encontram. não
aceitando 0 Município de Nun-i Vcnécia quaisquer reclamações posteriores.

9.6. Os materiais l'CClCliiYCÍS SÓ poderão ser xcndidus pur preço igual ou superior ao de
avaliação.

9.7. Currcrân por conta do Al'ierll'uiX'l'AN'lE as dcspesus dccnrrcntes com a retirada dos
bens. logistica. transporte dos locais arnmzcnudos. despesas acessórias.

9.8. iii proibido ao arrematante vencedor. ceder. permutar- vcndcr ou de qualquer fnmm
negociar O lote arrematado antes do pagamento, não sendo aceitas reclamações posícriorcs.

9.9. Em nenhuma hipótese scrii acc-im u dcsiniênciu do adquirente do lule. ou alegações de
desconliccimcniu das CliillStliLtz—i dcsic izídiuii. pura eximir—sc de obrigações pclu mesmo
geradas.

().10. 05; iribumu & obrigações fiscais acetamrias devidos em razão da alienação (:
urrcmutaçãu dos bens Sãu dc rcspunsabilidãulc exclusiva do ARREMATANTE:

ª).] l. A aprcscnmçãu dc LANCE implica u cuuliccimcniu e aceitação. integral. irretratável c
irrevogável pelo ARRlÍih-tAT,-*iN'l'ii. dus condições estabelecidas neste i.íi['.)l'l':ªtL;

ªll]. (') descumprinicntu injuniificiidu du csiuhclccidu neste EDITAL sujeitará o
ARREMA'lÁNl'li ais sunçõcx cahivcis; dispostas na Cláusula PENALIDADES.

10. DAS CONDIÇÚES DE PAGAMENTO

I(ll () urrcmuumic cil—ªtuará“ após u pcs-agem dus materiais recicláveis. o seu respectivo
pagamento, sendo que sonicntc após o pagamento os materiais ficarão à disposição do
.=ercmuinntc.

10.3. () pugiliiicmu seni efetuada z—iu'm és da emissão de DAM (Documento dc Arrecadaçãº
Municipal)“. gcriidv pela Hccrctau'iai A'liiiiicipzil dc Muir» Ambiente. :] SC!" liirncciriii an
adquirente em plena crmlhrmidudc à quantidade c descrição do material de reciclagem
aferido.

10.3. l'udoS 05 ônus liscaiis € para Fiscais. impostos. taxas— custas ou quaisquer outros que.
incidain ou vcnhzim u incidir suhrc u uhicm da presente. scrãu (ic: “exclusiva responsabilidade

Rua Joaquim Dlllict' Ruclizi. n“ ISOS. Bairro Aracençãu. Nova Vcnécia-ES. CEP: 29830—000
Tel.: (37) 3772—5 I 34 - “(imc-Paige: ra H ,um. ;iji cu.-i ir:-i ,l'g' - la-miiil: meiuamhicntc"(iªnovaivcncciaxsgm.
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do adquiram-:. inclusive. um que sr: refere uu pzlgz—iiiienlu dos encargos fiscais que se lizercm

necessários em trunspnrlc/I'rctc dos materiais um descritas.

10.4. O lote arrematado nàu poderá ser pago em hipótese alguma através de cheque. nem
mediante compensaçãu de cwntuais creditns junio ai Weibitura de nova VcnéciafES.

H. DA RETIRADA DUS Biªl 'S

11.1. Os produtos recicláveis (N'El rctbrcnciudns dcx'crãiu ser recolhidos pelo Arrematantc em
até 05 (cinco) dias uteis LipÓE—l & nulilicuçãu para retirada expedida pela Secretaria de Meiº
Ambimitc ou Fiscal do Contrato.

! 1.3. O rccnlhinwnlu dm: il'cns leiloados deverá ser realizado de acordo com a capacidade de
produçãº da usina até atingir u quantidade aii'i'criiaitadzt

! 1.3. Local do rccuihimcnm será na [Faina Municipal de, Triagem dc resíduns. Rndoviu Nom
Vcnéciu ); Vila Pui'ãu. km 4. Nox—zi Vcnúciu 1wa eu na umigu Lªs—cuia Pequeno Mundo. situada
na Rodovia Nox-u Venécia x São (izihrici da Palha. km 3. Nºva Venécia - IÉS.

1 L4. A pesagem será realizada nos termos do item ÍªlíSACilini.

11.5. () presume: LifjiLsXU objetiva u ccicbrução de contrato. para alienação de materiais
recicláveis. pelo período de U] (um”) ano ;1 contar da assii'iatura do contrato ou até atingir &
tulziiidadc du quumiiiuii'u do Lote Arrenmiadn. de acordo cum minuta de contrato anexº ao
editai.

E 1.6. A não rclirz—idu pelo arruinulaiiic do» hcm lciiuadus do recinto urmazcnadnr no prum
máximo indicado no ! LL. implicará na declaração de abandono dos mesmos.

1 1.7. lisgutudn esta: prum. nu pmimguçãn da retirada até a prum máximo de mais 48 hºras.
será cobrada da Arrummumc uma taxa diária de permanência de 1% (um pur cento) por dia
do valnr do nmnmntc do Int—c para 0 qual foi notificado & fazer a retirada. revertida em favor
do Município Lil: Nova Venécia;

[ 1.8. Scràu ducizu'udues abandonadas us itens arreiriatados e não FCIÍI'LI'LÍOS nos prazos
previsto.—.a nu item 11.3. SUHLÍU paga ou ruim u luxu. c ai airruniaimçfiu será, cancelada L' ns lwcns
rcvcrlcrão um i'm-m dO thicípio ric, Now Venécia. sem que caiba eu“) .in'rcmaumle direito a
restituição dos valores pagos.

HF”). () ARRiªÍinªiA'I'ZAN'iit durante o período (il) cxccuçâu dos trabalhos de “retirada.
rcspunderá sobre quaisquer danºs causados por ele. seus prepostos. ou subcuníralados_ ao

Rua Joaquim Daher Rin-hu. n'” 1.293. Bairro Ascenção. Nova Venécia-ES. ('Elª: 39830-000
Tºi-i (37) 3772—584 " Home-Paige: n “. u 311".ng um.-rizi.;..'—,_=__:r,-i,br » E—muii: meiuambicnteíiiãnovaxenecia.es.g,
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Municipio de Nom Veneeiu. HCUS servidores ou a terceiros;.

11.10. O ÁI'I'CmÚlZmlU assumiru o risco no carregamento. remoção e trni'isporte dos lotes
arrematados, não respondendo o Municipio de Nova Venécia por danos resultantes deste
risco.

l l.! l. O bem arrematado devera-'t ser recolhido na quantidade total informada na notificação
de retirada. não sendo reservado ao ARRlikL-X'IÍANTE o direito à realização de forma
parcial com eventual abandono do restuntc.

ll.13. Não serão aceitos reclatnuçoes feitas posteriormente à arrenmtação e apos a retirada
do lote. nem desistência. nem devoluçõe». pedidoe de restituição de quantias ou abatimento
de preço. quaisquer q ue HQÉZUH os motivos alegados. inclusive vícios redihitorios:

12. PESAGEM

12.1, O veículo deverá ser pesado por meio de sistema de balança. albrida por órgão regulador
competente ('liceneiudo—eredeneiz—tdn). localizada no perímetro urbano de Nova Venécia. às
custas da Anemutante.

13.2. A pesagem det-erá ser acompanhada pelo Iiseul designado por essa Municipalidade que
poderá solicitar tt realização de nova pesagem.

12.3. O veículo trunsporunlor será pesado. primeiramente- descarregado. ao término do
processo de carregamento. o veiculo trunuportad—(n' retomará à balança para nova pesagem e
então será processado o cálculo para. ul'erição do peso líquido da carga e consequentemente o
valor a ser pago.

l2.4. O tíquete de ;tcxztgeii'i dex-erzi ser martin-tido pelo motorista do veículo e pelo Fiscal do
contrato que encaminhará relatório para & divinão de tesouraria pum conferência dos valores
que serão depositados.

13. RECURSOS ADMINISÍlªl'ZA'l'lVÚS

lll. (')hsert'ado O disposto no on. It)“) da Lei n." 8.666/1003. o licitante poderá apresentar
recurso ao Leiloeiro. no prazo de 5 (einen) dias úteis. a contar da intimação do ato ou da
lavratura do nta. nos eu.—ços de julgamento das propostusf'lanees. anulação ou revogação deste
Leilão.

Rua Joaquim Daher Rocha. n“ |.393, Bairro Ascenção, Nmu Venécia—ES. CEP: 29830—000 “* '
Tºl-I (37) 37733“ l 3—1 - Home—Page: “gift)[agitºu-cjl_giueagzm .br - lª.—mail: meionmbienteafgífnovaveneciaesgovhr
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13.3. Para efeito do disposto no ,e 5“ do art. lilº) da Lei n.“ 8666/1903. licam os autos deste
Leilão com X'lHÍG Franqueada aos interessados,

13.3. lnterposto. o recurso 5era cotrtunicado aos demais licitantes, que poderão impugna—Io
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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 municipio de Nota Vettecia. devidamente instruído- que poderá rever a
decisão do leiloeiro.

13.5. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes à defesa do licitante que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro deverão ser apresentados.
exclusit'ainente. por escrito, anexando-se ao recurso próprio e protocolado no Setor ele
Protocolo da Prefeitura de Nova Venécia.

13.6. () recurso interposto tic-tera ser etmtunieado ao Leiloeiro. logo após ter sido
protocolizado.

14. DAS PENALIILUJI—IS

l4.l. Pelo descuntprimento total ou parcial da obrigação assumida pelo Arrematante. o
MUNICIPIO Dlí N(AW.=»X VlileCM podera. garantidos o contraditt'trio e a ampla defesa.
aplicar ao ARRf—ÉlleT/tN'lilj as seguintes; sanções:

a) Advertência;

h) Muita no tulor de Zil'lªn (vinte por cento ; sobre o valor arrematado. A decisão que apli “ar a
muita tera natureza de título executivo;

e) Suspensão tempmªaria de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração. por prazo não superior de 03 (dois) anos:

tl) Declaração de inidmteitlntle para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motitos determinantes da punição ou ate que seja promovida a
reabilitação perante a prt'qftria autoridade que aplicou a penalidade:

HQ, () Arretnatante 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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(tinte por eentn) sobre 0 valor tntal da arrematação. a serem pagos no momento da
desistência. A deeiaàn que aplicar a multa terá natureza de título executivo.
('oneomitantemente. Iieara sujeito às sanções previstas em lei.

14.3. Durante a i'ealixaean de Leilão. o participante que impedir. perturbar. l'i'audar. afastar
ou procurar afastar licitantes pur mein ilicitn. eum os t—tgravnntes dos: crimes; praticados
contra a ordem pública e virulência. estará sujeita às penas do Art. 335 dn (Índigo Penal
Brasileiro.

15. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO (“ONTI'KATO

15.1. lisgutadns todos na prazo.—; l'CCLlI'S'dlS. a i-deinistraçãu. convocará () arrematante para
assinar O contrato, no pra/n de até (ti (einen) diafs. sob pena de decair do direito à
eontrataçãn. sem pt'eittiyn das sanções previ—tab: nn artigo 8] _ da Lei 8,666f93

15.2. () Prazn de que trata 0 item anterior podera ser prorrºgado uma vez. pelo mesmo
períndn. desde que nela feita de lin-ina motivada e durante o transeurse de prazo constante do
item anterior.

15.3. Se. dentro do prazo. o eonmcade não assinar o contrato. a Administração convocará os
licitantes remanescentes. na ordem de lances. para a assinatura de contrato. em igual prazo e
nas condições propostas pela primeiro elassilicadn. ou revogara o leilão. sem prejuízo da
pena de multa e da aplicação das demais sanções prexistas no Art. 87 da Lei 8665/03 e
posteriores alterações.

n.. DA vraiznr'ta

16.1. (.) presente lei:.lleÁU nhjetixa a celebração de contrato. para alienação de materiais
inserviveis. pelo pci-indo de t)] (um) ano a contar da assinatura do contrato dele decorrente.
de acordo com minuta de contrato Anexo III deste Edital.

17, DA l,;Eií'ilSlvuf-XÇAÍ) AI'LK “A VEL

17.1. Este procedimento e regídn pela lei l-ºederal n'ª“. 8.666N3 e atualizações.

18. na ANULAÇÃO (n.? RESCISÃO

18. 1. Na interesse da .--"X(lminl51t'ttçã() este procedimento podera ser revogada. no todo na em
12

Rua .Inaquitn Daher Rae-lm. n“ tem. Btilth"! Ascenção. Nova Venécia-ES. CEP: 29830-000
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pune. bem como anulado em CLLSOS de vieirª»; substanciais. observado e disposto no Art. 49
da Lei Federal nº“ 8666/03.

19. DAS CONDIÇÓES GERAIS

lºl.]. Au l'vlunieipiu de Nova Venécia resewa-se () direito de suspender. adiar ou cancelar.
mta] uu parcialmente. a realizaeân do Leilão. não cabendo aos licitantes. per este motivo. o
direito a qualquer reelarmteãn eu indenização“.

WE. Sãn de inteira respensabilidade do Arrematante us dados lbrnccidos para & elaheração
do recibo de aquisieãe em leilão e. em caso de erro. deverão ser corrigido:; obrigatoriamente
no nºtesmn dia do leilão:

19.3. A0 Municipio lieu reservudu o direito de:

&) Lciloar novamente e bem cujo pagamento do lance vencedor, por qualquer motivo. não
seja concrelimdu:

b) Retirar. antes de leilão. ets) benn'ns) uhjctn deste [Edital. sem. ensejar motivo de
reclamação ou indenização por parte de.—; participantes.

e) A Administração lieu reservado :.) direito de revogar u presente licitação. por juatas razões
de interesse público deeurrente de l“:-un superxv'enieme. devidamente comprar-ado, ou anulá—la.
por ilegalidade. mediante parecer devidamente fundamentado.

d) ()s pedido.—,“ de esclarecimento; «:.-"ou impugnações dex—erão ser Pretocolados no Setor de

Pretucule da Prefeitura de New Venécia. pur escrito e direcionado ao Leiloeiro no endereço
Avenida Vitória-1. n" 347. ("entre. Ntht 'v'enéeiaflíS de segunda a sexta—Feira,. das 08:00 as
1 HN? e da»; |3:()O as 15:00 ou ainda via e—mail pela) endereço
',),SÉllílª—jilkl $U lªilª) Ávilª IC,!" % él, - ª' É i.—.' .ª. EL: iª.“?-

cl Quuiaquer inlinmuçúes. esclarecimentus uu dildns ibrneeidos ver-lmhuenle pur «ervidures
do Município. inclusive do leiloeiro oficial. nãn scr-ãe considerados nem aceitos comu
argumentos para impugnações. reelmnuções. reivindicações. etc.. por parte dos participantes
do leilão.

k .* &,

Rua Joaquim Daher Rachar. nª“ [3.9.1 Bairro Ascenção. Nova Venecin—ES. CEP: 39830—000
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D Os pedido.—; do esclarecinmnos deverão ser apresentados até 5 (cinco) dias úteis antes da
data limite para realização do leilão. a fim de permitir que haja tempo para resposta.

g) O pedido de esclarecimento encaminhado pelo email jigjltncszvz omuwncuiarcawn.hr
deverá ser coniirmado na Divisão de Licitações.

11) E pré—requisito nn nrmmtnçào dust—c i.eiiàoi que os; licilanten—compradores reconheçam C

concordem com o lídiuil u Condições inlixrmaidas no Leilão. não podendo alegar. sob
qualquer forma ou pretexto. dcgconhocimcnlo deste pré—requisito:

i) 03 casos omissos deste Edital serão resolvidos. pelo [,,,EILOEIRU de forma soberana. com
o reconhecimento formal e irretratável dos, licitantes compradores;

i ) ("Jum-rx- informações «: cxcinrccimcntos que se fizerem necessários. poderão 56.1" obtidos.; na
Prefeitura de Nmu Venécia. pelo telefona: 27 3752-9006.

Nova Venécia. 38 de: nm ombro de 2 333.

ELSON

ã14
Rua Joaquim Dnhcr Rocha. nº“ |.303. Bairro Ascenção Nova Venécia-ES. CE. P: 29.830-000
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ANEXO =[

TERMO DE RE-FERÉNCLA

1 no OBJETO

11; O presente Termo de Referência ítem pombjetivo subsidiar O“ procedimento licitatóriº,, na
modal—idadeLElLÃO do TIPO MAIOR LANCE para angariação “dos f-rggíãuos sólidos
recicláveísjágerados pela» Usina de triagem de Nova Venécia/ES,. bem comuns futuras.-
materiaísã scr-em tiªiados: no período de nª, (doze)" ameSeS, atendendo assiti as necesidades
da secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste- município, conforme condições,,

l 2. Quantitatiw estimado & preço mínimo das materiaisrecicláveis:

12.1; Os preços mínimos» atribuídos aos lotes foram com base na avaliação reàlizada pela
Comissão de- Avaliação d'e.aMaí£riais Recicláveis—,. instituída pela Panayia nº*2.45119de 22" de
agºstº de 2022.

122 ,O- quantitativo estimado dos materiais: recicláveis já produzidos e as que serãó

PLASTICO

ÉCOLÚRIDO



I“») kg PLÁSTICO mou—; BRANCO
(INCOLOR)

1,76
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6.000 "5.000 ILOOO

.P'LÁ-STICÚÚU Ro *_ &
*_COLOR'IDO (SUCATAO)

033 * me 1.000

PET CRISTAL 800 2.300;

* *_PET VERDE 2.487» :] (000 1.000

PEA!) ÓLEO 0.88 '] .000 1,000

_ PEA-D Cºmm-130

;LATAS E- SUCATA BRUTA] *
*_*DE FERRO —

235,3 11.500 *

2.000” ** * 3.500

1.750?

* ALUMÍNIO

Atum-zo ; LATINHÁ
* (REC.-[CLADO] av

143. Os materiais raciclá—veísf-que já Sra.—encºntram pródnzídos' naÍUàinade Triagem Munic-mal,

de acºrdo. comfa tabela do Item 1.242, podre-m ser retirados pelo arrematante do(s)“ imãs),
assimqueªtbrrassinado () Contratº.»

1.4. “Os arrematante-ºa: ficam obrigados a realizar—_ áaéompra. «: réíirada daqueles materiais
reqiçlávçi_s- que forem produzidos futuramente pela. Usina de Túagçm Municipal durante— o

períºdo de. :l 2 (doze) meses após _a assinatura do Contam.

——**
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15. Fica estabelecida qUL' ns armnalamcs deverão realizar a compra e retirada dos materiais
recicláveis que excedcrcm & estimativa disposta no item 1.1.1 durante 0 periodo de vigência
da Ctmlrílií).

1.1"). Fica cstahclecido qua: o preçº mínimo do itcm ].“.2 vigorará durante todo 0 Contrato.

1.7. O prazo— dc vigência da cºntratação (- de 12 (dance) meses contados a partir da assinatura
du contrato prai-Mgmt] na forma do art. 57. _Q' 1 da Lei nD 8,6661071.

2 DAS AMOSTRAS

2.1. Não sc aplica.

3 DA QUALIFICAÇÃO "TÉCNICA

3.1, ('omprmração de aptidão nas caracteristicas. quantidadi3s e prazos campatíveis com ()
uhjem dcsta licitaçan. nu com o item pertinente. por meio da apresentação de atestados
thrnccidas por pessoas jurídicas de direito pabiicu ou prix-ado.

4 DA .!USTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

«1.1. () presente i..ci1íftu tem por objetiva a aliunaçfm dos resíduos sólidºs reciciaivcisjú gerados
pela Usina de triagem de Nova Vertéciafiiã'. hem mmo ns Futuros materiais a serem triados no

periodo de 13 (dom) meses. atenderam assim as necessidades da, Secretaria Municipal de
Meia .«Xinhicntc. deste ninnitripin, cn—nliirrnc crmdiçõcs. Quantidades. exigências c estimativas
estabelecia-is ntfs-[e instnimtgnlu.

4.2. A Secretaria Pvlunicipa! de Meia ;“ªtii'ihicntc de Nava Venécia —- SEMMA. desde 0 mês de

agusto du ano de. 21110“ tmnuu como rcspmisahilidadc a administração da Usina de Triagem
dc Rcsiaiutisn ass-im como a i'calivaçfin c impianiaçfin da (“nlcta Seletiva na cidade.

4.3. As iniciaiixas aprcscntadas nest-c pri'ajetn são necessárias para que: a SER-'MAA passa
rcaiizar o I,.cilfw dus rcsiduus resultantes da ('nicta Sciu-tiva. visando assim a conscientização
da popaiaçiiu. uma tez tinc a partir dcstc programa «é divulgada () destina final do Lixo seco

Tel.: (2713772-5134 - Hama-Pagu: “:!“3133“dªUTI—“Vªi»“Lanª-.É!“' li—niail: meiuambientuígf'no'v'avenecia.es.5 “nbrRua .luaquim Daher Racha. n“ 1.393. Bairro Asccnçâu. Nova Venécia-ES. CEP: 29830—000 '(
“&
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iiicmiimndo ns mm'udurcs & separar os rcsiduns Llumcsticns. fazendo com quc :] comunidade
de Nova Vcnéciu.

“i.-i. “Harumi: a busca por uma mclhm'iu :».imhicntzal. cnlcndc-sc que a destinação incorrem írnz
para o meio ambicmc dunox que podcm levar amos para ser revertido. Sabe-sc qnt" alguns
resíduos como plástica—'. SliCLllLIS. alumínio. cic. pºdem lcvur mas no meio para se decumpnr.

c ainda assim passam pur [N'OCCSSL'iS químicrm trutcndn danos para o solo em que foi disposto

irregularmente.

4.5. (,) leilão dcsícs iiens permitirá cunlrihuiçãu do município. ambientalmente. por meia de
práticas suslemúx'eis. uma vez que o projeto que impluniou & ("aleta Seletiva visa a promoção
da suatemahilidade tcndo em vista 11 reciclagem c reutilização dos Rcsiduus Sólidos Urbanos.

«Lú, . pmcnh; CUHU'HHIÇÚÚ n suprirá us ncccssidaidcs dcstu Secretaria. com & rmlimçàn do
lcilão dos rcsiduos iriaiclus. dandu Ll deslinucãu Iinul correm para cada um delcx.

5 DA DESCRICÃU rm suuaçzãii

5.1. A descrição da solucím como um nada., cncm'ura-se purmcnorizada cm Tópico cspccilicu
dos lístudns Técnicos Prcliminurcs. apêndicc deste Turma de Referência.

6 DO CRITÉRIO DE JULGAM ENIO

(1.1. (.) critério de julgmncnw será a.» nic MMUR [ANCIE POR LOTE. verbal ou c3crito.
dcsde quc nham-vadas às cspccilicuçfms c dcnmis condições estabelecidas no Edital e seus
HITÚXUS,

(3.2. Será considerada x'cnccdorzi do certame a licitante que. após a análise da proposta de
preços e dos LlUClecnh'lS dc habilítaçfm. atendidas às exigências do Edital. houver ofertado o
maínr lance,.

7 DO TRANSPORTE

7.1. ÁS nhriguçôcs !iscais incrcnlcs um time c trunspurte dos produtos deverão ser
providencizulus pelo urrcmnlnnic,

Rua Joaquim [);-,ilicr kii—cha. n“ Ilº]. Bairro Mcenção. Nova Venécia—ES. CEP: 3983000“
lei.: (27) 3773-5134 - Homc—Pagc: num ag.-imm: a_gxi ljij - lz—mailz meioumbienIefc'l'novavcnecincs.—crm.
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7.2. Somente poderá participar do leilão o arrematante que ofertar valor unitário ao item
contido no lote que desejo arrematar.

7.3. 05 quantitativos constanteu neste "lormo de Referência constituem mera estimativa
realizada pelo Município. As vendas serão feitas de acordo com as necessidades da
Administração. roprcsontando os quantitativos mi.-ra estimativa para avaliação do preço médio
referido no 'l'ormo dc Raft-rência.

8 DO PREÇO

8.l. De acordo com a sistomática legal da Lei &ÓÓÓMB, os valores de avaliação dos lotes
supramcacionados. CUHllng'Lt para efeitos deste termo de Referência 0 valor limite (minimo)
a ser recebido pela fªxdininistração sobre cada LUTlí. razão pela qual as proposals para
aquisição dos materiais i'cciclzix ois deverão contemplar preço igual ou superior ao delimitado.

9 DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE POR SUAS DECLARAÇÓES

ª),]. () licitante Ú responsawl pela lidelidadc e legitimidade: das inlbrmações prestadas (: dos
documentos apresentados em qualquer fase dcsta licitação. X lalsidadc de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das inlornmçtªics nele contidas implicará na imediata
desulassilicação ou inabilitação do licitante. ou anulação do certame. sem prejuízo das
sanções administrativax. Lil'—. if» c penais cabíveis.

lll PRAZO E LOCAL DE RECULHIM PINTO DOS RECICLÁVEIS

ID.]. Os produtos rociultiwis ora rolªcreiªiciados Eloi'crão ser recolhidon pelo ,ªªtrrcmatante na
Unidade de 'lriagcm c Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos do Município. apos
notificação para retirada expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou Ficais do
Contrato.

1] PRAZO DIC PAGAMENTO

II.]. () arrematante ct'otuará. apos a pesagem dos materiais:. rcciclávois. o seu respectivo
pagamento. sendo que somente após o pagamento os materiais licarão a disposição do
Arrcmzitante,

Rua Joaquim Daher Rocha. nº“ I.?OÃ, Bairro Mig-ouçam. Nova Venécia—ES. CEP: 29830-000

tel.: (_27) 3772—5l34 - Home-Pago: «un.—. ta no). :,itt—git—t'igi_zr3.33». tn" » [EZ—mail: meioamhionttªfrifl'imavencciaxagm—.br-L
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liil. () pagamcnfo será cfcfuado ÚII'LIX'ÓS da emissão de DAM (I")ocumenfo de Arrecadação
h-lunicipal). gerado pcln Secrcfaria Municipal de Meio Aliihicntc. & ser lornecida ao
adquirente em plcna conlhrmidadc a quantidade c descrição do material de reciclagem
aferido.

11.3. _l'odos os ónus fiscais 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 pagamcnfo dos encargos fiscais; que se fizerem
necessários ao tramporter'f'rele dos malcriaia ora descritos.

12 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

lll. A Prefeitura N'lunicipal dc Nova Vericªciaªks. atraves da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente. exercerá a liscalizacão do contrato c registram fodas as ocorrênciaa verificadas em
relatório, cuja cópia sera encaminham a licitante vencedora. objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas, bom como Iara cumprir rigorosamcmc as especificações. prazo.
proposta e condições desa.- 'lcrino de Refcrencia «: do lª'difal licitatório.

12.2. A fiscalização pcla Administracao não cximc quaisquer responsabilidadcs por parte do
prestador do scrvico em referência. Sendo L'inica. integral e exclusiva da licitante vencedora.
no que concerne à regular execução do objeto do contrato.

13.3. No.—; termos do url. (i? Lci nª 8.666. de 1093. será(ão) designado(s) representante(s) para

acompanhar c fiscalizar a execução dos serriços. anotando em registro proprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e dcfcrminamlo o quc for necessário à regularização
de falhas ou dcl'cifos observados.

13.4. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato os
servidores designados pela Secretaria lvlunicipal de Meio Ambiente para esta finalidade:

TITULAR Siiriijiâiiiíii _ " "_
, SERVIDOR _ “iªs-'emerson Lusquinho Gomes joão Lcnonn Rotta
i Nºiwrrrkírfiiia _ 73.826 _ 78.136
_urao __ " "l_i'almlhadoi" aura ' __ "Sam-Úmimcm/

Rua Joaquim Daher Rocha. n" 1.293. Bairro Ascenção. Nova Venécia—ES. (“l'ilªí 29830—000
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l VÍNCULO Í t'ªÍ lift i m % Comissionada l
12.5. Ots) servidnrtcst rcspmisaveltist pela acompanhamcnto e fiscalização do Contrato
será(ãº) namcadnts) através de Portaria cxpulitla pelo Gabinete do Prefeito.

13.61. A fiscalização de t.]LlL' trata. este item nãu exclui num reduz a responsabilidade cla
C'ontratzala- inclimivc perante terceiras. por qualquer irregularidade. ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vieiras rcdibitórios. e. na ocorrência desta. não implica em
carrasponaabilidade da ;Mlministraçau ou do seus agentes & prepustus. dc. canlbrmidade com 0
art. 70 da Lei nD 8.666. de 1003.

13 DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

lll. () Município. no [150 data prerrogativas que lhe confere a inciar» IV. do art. 58 e 87.
incisas ]. ll. lll. lV c gªl“ ao 343“. da Lei Federal nº 8666/93 a alterações. aplicará sanções. se
ham-m* dcscumprimenta do disposto no preacnte contrata cima com a prapoata apregentada.

lll. Na ucnriéncia de uma ou mais dass aituaçõea abaixo relacionadas. será aplicada ao
Arre-mamute multa na razão de 30% (» inte: por cento). calculado sabre (» valor dos materiais a
dispasiçãa:

- Res.-usa in_jastllicarla cm retirar na materiais recicláveis após US (cinco) dias da
comunicação feita. pela Secretaria de Meio Ambiente;-_

Nata Venécia - ES. 10 de Novembro dt.“ 2022.

MÓNICA TEIXEIRA MIOTO
Decreto Nº l6,638 de 12 LlC Julho de ZÚÉI

Chute Do Salar de Viveiro dc Mudas

(“Msm SICGUA NICOLAU
Decreto N“ l 7.004 de 25 de Novembro de Zºll

('licli: clc Divixân de Maia Ambiente

21
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ANEXO “

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

LEILÃO N" 001/3022

O propomnlcíennpm.—su , . residente,—fesmbclccida à
. nU . município de ___ ______________

apresenta a sua propnsla wnwrcial relativa à licitação. nmdalidudc LEILAO Nº 001/3032.
conthmw edital de licilaçfm e seus anexos. [1:15 Seguintes cºndições:

OBJETO“: aticnuçàu de: nwlcx'iuis recicláveis; cxialentcs geradºs pela Usina i'vlunicipal de
Composlagem : Reciclagem c os que sc produzirem nos: próximos 13 mcscs.

Valor da Prupusla:

A:; comliçãcs dc pagamento :: dum-ais são as comlfmtus no edital de !icituçãn na modalidade
LÍiiLAO N“ 001/2023.

de __ _ _ dc 3033.

(ussirmtura- carimbo do propuncntc)

Rua Joaquim Daher Rocha. n” 1.303. Bairro Ascenção. Nou: Vunécia—IíS. ('liP: 29330-000
Tel.: (27) 3772—5 [ 34 - Home—Page: .*.a'x.'._,n=m_..ungiu5,33 =,.u__,!__yr - l:.-mail: mcio-ambicnxc:_a_'ç,novmcncciaemgnw,hr

»

. . ; . ' . Valor de Valor Total? vu-f” ? ] “:') : ".*, . , , ,Ham Buttman . l md uk Qu Inllllíidl Avaliaçao RS R$
01 Papel (RÉÉÍÉJHEÍQ) ___ ks: 4-(,)U.UÚÚ

thalzmcm de longa ; __ ,
uz HdHngMw ,,, ! ,,,,, L ºf)"—) .' . - .1
"3 ! l.1>s[lLU_lH_UlL _ ___—_ ______,___0, Cºlº“.,d,.SL, i “'i ) «Í « '- - - ª_ (l—I _ llamª dum _ ___—_ (___ “__“ _

,,,, 991.533,43, _.,_.,,.,1,. ___, tt _,(15 Pct CI'ÍSÍH] ª kg 55.000
06 Pm verde _ __ _ kg 50.000"7 ,,,Ífºljliº,“ ,, ªxª , “HW
"ªi,, I—itrftfí», , , , ,;.. . __,ísgu, , ª-ÚW
"9 Lua“ Mªnim [num _ 235.00"

,,,, _, ,,,, fly,,isrªgsa , , , , ,4, , , ,
_HLL,,,,fík!,k,1má11_i0 , , ,, +09"

." .leLza_nnn_q_—_l;._n_mhz1 % ___J _ 8.01“)(I“CCIÇIULÍU] _ __ “_ __ _______

/ .
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MUNICÍPIO DE NQVA VENÉCIA
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ANEXO lll

MINUTA DE CONTRATO

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

() MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA — ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. pessoa
jurídica de dircilu público. localizada na Avenida Vitória. nº“ 347. Centrº -- Nova Venéciafiítã.
inscrito nu CNPJ sub n n” 27.16?.43ªãfUU('1l-SO. doravante denominado ARREMATADO.
neste ato representado pelo lãÍxchcniíssinw Senhor Prefeito ANDRES WÍLER SILVA
FAGUNDES. brasileiro. casado. rcsidcnic u domiciliado neste: i'kf'iunicipin. & do outro lado a
Empresa XXX. pessoa jurídica de dir-cin) privado. inscrita no CNPJ sob 0 n" XXX.
estabelecida na Rilngfhcniçla XXX, n“ XXX. Bairro XXX (Cidade) XXX. CEP: XXX c—
mnii: XXX. ml.: XXX. designada nhrcvizuízuncrnc (ii-: ARREMzªiflÉAiNTÉw representada neste
ano pelo(a) Senhoria) XXX pur-ludwig) dn ('I-ªiº n'“ XXX «: da CI nº XXX. (Nacionalidade)
XXX. il.;siudn Chili XXX. (Iªrníiasão) XXX. doniicilindnwi c residente na RuafAvcnida
XXXi n" XXX. Bairro XXX. (Cidade] XXX (itªliª: XXX (Olê NO CASO DE PESSOA
FÍSICA) :: du mmm indu mini Sinta”? XXX. pcssna Haicai. inscrita nn CPF sob (i nª XXX. (il
soh (ji n“ XXX residente «: dnniiciliuduin) nn Run/.Mfcnida XXX. nu XXX. Bairro XX.-X.
(Cidade) XXX (AH): XXX. c—muil: XXX. id.: XXX. designada abreviadamente de
ARREMATAN'Í'E, um irnniin'midudc com dispositivos previstas na Lei Federal n.“ 8.666. de
21 Likªjill'lhO de 1993 c i'iilcraiçíics pmerinrcs. acordam celebrar o presente contrato. mediante
as seguintes ciúusulnsf <: cnndiçiws:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATE)

() presente contraiu tem por nhjcm Li aquisição. pur parte do ARREPvif'xil'AN'lili. dos materiais
recicláveis existentes c ns qnt: se produzirem nos próximos 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS ()BRIGAÇÓES DAS PARTES

ii (Í'ahcrii ao ARRIª'zXfiA'i'AN'i'IÉ:

iªi) Retirmz mim prai/.O de até US (cincoi dius i'ncis. após nntiiicação para retirada expedida pela
Secretaria de Meio ;"nnhiemc ou Fiscal deste Contrato. os m:,nuriais recicláveis:

b) Avisar u Secretaria de Meio Ambiente. para que designe servidor para acompanhar a
pcsuguin do veiculo Vii/.ÍU e carregada il iim do ser apurada n peso líquido da carga:

c) Pesar :; turn do veicula ri scr ntiiizudn nn n*nnspnrtc dos materiais e, após os materiais serem
23

Run joaquim Dailicr Rocha. n” |.293. Bairro Ascenção. Nova '»"enécia-IZS. (SE P: 29830—000
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Hi'CRI-É'I'ARIA MUNICIPAL DE Mlíilí.) AMBIENTE

carregadog. LiCYCI'Ú L» vuiculu ser pesado nmmnentc. sendo que do peso verificada. será
deduzido o peso do veicula vazia (turu), U qual resultará no luta] de materiais recicláveis:

Li) Mmtr com u L'Uh'ln das Licapcg as cum :! pcxugcm dl.) vcicuin ».:ilioL L'Ltncgzidoz

“) Caberá ac» ARREMX !Í-«ªx[).»k:

) Comunicar £!ij ARRI-lTX-'i..ªx"t".A.Nl l?. com no mínima 05 (cinco) )dizis de letlLCCdLnCiH &
cxixténcia de nmtcriztis t'ÇCiCiLh—“UÍH a scrum l'Clil'Llth)Sl

b) Designar nm SCJ'R'ÍLÍU!“ pura :iLL'iinpnnhar as g'ficsxaatgcng do veículo que sen—i utilizado no
transporte dos i'i'tattcrinis:

L:) Indicar a tanta corrente banca-'n'in na qual () ARRlíMi-HÃNTE deverá depositar o valor
currcspúnLlcntc ai Larga (iC THZUCFÍLIÍH rccicíáx'cis.

CLÁUSULA TERCEIRA - no uma

() ARRtª-IMA'I“_.—XNT1€ [mW-aa;xRiuiii»i.-=x"i'.:xi1>,—-x. o win." dc: RS xxxx (xxxxm.

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAG.—MWENTO

() arrematante ett-luara. após a pesagem (iOS materiais recicláveis. O seu respectivu
pagamento. sendo que somente após o pagumcrno os materiais ficarão & disposição da
A rrcmatnntc

(') LigannLntL) sun LlLthdLª. LiílílXCS da cmisaan d»: DAM (DÚÇUITIUHU LiL ArrLLdLlaLao

Municipal). gcrzutn pL'la Hi,-cretaria Pvlunicipni tit: ML,-iu Ambiente. zl ser lnrnecida ao
adquirente em plena mntiii'ntiLinLlL: ii quantidadu tf dCSClªiçf'lO do material de reciclagem
aferido.

linda:: (“):—3 (mm. tias-Luis L- para tiscuis. impcmtos. mms. Lustns uu quaisquer outros que inciLlum

UU wnhum a incidir snbi'c L» objeto L!:-1 pi'cs'ntc. serão de exclusiva responsabilidade: da
adquirente. inciuaivc. no que se refere uu pagamento dos encargos fiscais que se fizerem
llCCQSSÉlI'it—','IS nn tmnspurtc"'ti'L'tL' Lins mntui'iuis; mªn (fiCF—Ct'ilos.

CLÁUSULA QUINTA - mt. *v'IGÉNCÍIA

() presente contraiu) & iºcrai por um periodo LlL' IH (um) ann & contar da data LIL' sua assinatura.
sendo LÍL XXÍX XX XXXX (t XX: XX? XXXX.

Rnnlmniuim DAÍIU Rodin it“ I 39?» Buin-u 'teaL'Lnção Nm-zi ”&LnLLiu— E .8 CE P: 2ª.) 8_»(] 000
1131387137?” S—IE = “OIT“. Page; =,». «.» _ti»._:'=.'i't._ª,a.,.:ªii »; :._ x ÍL' F, «mail: mun-.imhi*ntuumnatanLm Lªªt. Lim! [[
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CLÁUSULA SEXTA — DAS PENALIDADES

() Município. no usº dan prerrogativas que lhe confere o inciso [V. do Art. 58 e 87. incisos I.
ll. lll. IV e ªl“ am ;3“ da Lei Federal n*" R.G(júfºã e alterações. aplicará sanções. se houver
descumprimento de clispnstn no presente contrato e:“nu com a prnpnsta apresentada.

Na ocorrência de uma eu mais das siturtçnea abaixo relacionadas. será aplicada no
ARRlªh/Is-YIVXN'l'lgl. multa na “Vili“! tle Éliº/ti (vinte pur cento). calculado sobre o valor dos
materiais 51 sua: dirãpnaieãn:

&) Recusa injustilieada em retirar us materiais recicláveis após 05 (cinco) dias da
emnnnieaçãn feita. pela Secretaria de Mein Ambiente:

li) (,) deaeuntaritnento luta] ou jareial de inda ou «nal uer obriua'ãn assumida através de« l l _.
presente contrato.

("LÁUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO CONTRATUAL

Hân motivos ele rescisão do contrato. independente de procedimento judicial. aqueles inscritos
no Artigo 78 da lei regente. acrescidos do seguinte:

a) Mediante aenrdn expresm. e lirmadn pelas pat-res. apos um aviso. também expresm. feito
com antecedência de 30 (trinta) dias pelo interessado;

h): Uniluteratlniente pelo Munielpin. em qualquer tempo. independente de interpelação ou
procedimento judicial ou extrajudicial. caso 0 ARRlªÍãle'l'AN'l'E:

I) (“edu ou transtirzu nu tudo nu em parte. O objeto deste cºntrato ou delegue & outrem as
incumbências e as obrigações nele consignadas. Sem previa e expressa autorização do
A-ªlunieípin;

ll) Venha a agir eum tlnln. «culpa. simulação ou em fraude na execução do contrato;

lll) Venha n falitx entrarem euneordatu. liquidação on dissolução;

Rua Joaquim Daher Racha. nª“ Ilª)? Bairro Ascençãu. Now V'eneeiavES_ CEP: 29830-000
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W) Falta grave & Juin» du thicípin:

V) Não retirar US tªnatcriaiS um prazo prevista.

C] Quando ocorrerem razões de intcrL'SSC pública de alta relevância € amplo conhecimentu.
_iustilicadaS & determinadas pela Município. exaradus no competente pI'UCCSSD administrativa

Li) Descumprimento. pclu ARREMA'I'AN"Hi. das penalidades impostas pelo Município.

CLÁUSDLA OITAVA — DUS CASOS UMISSOS E LEI REGRADORA

A preScmc contratação reger—Seat pelo ]íditul de Leilão nº XXX,/2021 E pela Lei nº 8.666/93 E
demaiS subsequenteS, as quais. juntamente com normas de direito púbitco. resolverão 08 casos
UmiSSOS.

Cl.,Ál'Sl'iLA NONA - DOS DIREITOS DA AÚMÍNISTRAÇÃO

() ("(')IX'HJR -.XD()R em caso de rescisãn ndminisltmixa recºnhece todos, DS direitos da
Administraçãn. L'unSuuntL' piou: (! uttiuu 7.7c 78 Liu ici xigcntc

Cl... ÁL'SI LK DÉCIM & - DO FORO

AS parte;—_; elegem 0 foto da cumurca Lie Nma V LnLLiLt/ES pala ditimir quaisquer duxidas
miundas chtc LuUStc. cum IL'HLmCÍ'd expressa at quulq Her UUÍIU. pm mais prix ilegiado que seja.

E- pur eStmcm iLtSmSe contratt Ild'àS aS pantera aSSinam 0 ptLSLntc Contrato. em 03(três) vias de
igual tcm'L fntma para L|uL dLsdc ÍDL'Ú Surtu SLLtS LILitLiS lcgaisc iuríLiiLOS

Nox-u VLnLLia. XX LlL XX“ X de: 2022.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES

,.SRRFMA'M DA

ALawn-x“:".LN'n—z

Rua—t .i—uaquim Daher Rocha. 11“ LNB. Bairro Ascençãu. Nova Venécia-ES. CEI“: 29830-000
Tel.: (2733772-5134 - Heine-Paige: mu.» JW— LLLLULSçLLLS ;_;an ,hr - Iªi-muit: meimmbicmLªr'Liwnnvavcncúacxgo
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ANEXOIV
men...-io N.“ (101/2022

CREDENCIAM PINTO

Pelo presente instrumento. Cl'CtiCI'tCÍHJHOS o Scnhorta) . brasileiro.
estado civil. profissão. porladin' do CPF n«º_,_.. __________ c da Carteira! de identidade n.0
WYWVW WW, para participar do procedimento licitatório consistente no LEILÃO
N." 001/2022. do thicipio de: Nox-ai Venécia. podendo assinar atas, (: demais documentos;
apresentar impugnações «: recursos: inciusixºc. renúncia expressa a recurso nas fases de
habilitação e classificação. 5»: For o caso; e. ainda. praticar todos os atos necessários ao
desempenho dai representação no retbrido procmiimcnto licitatório.

du ' _ _ ,, & WW de 2023.

Nome completo (: Assinatura do Representante Legal da límpream

Rua Joaquim Daher Rocha. 11“ I.3'—)3, Bairro Axei-"ção. Nora Venécia-ES. ('til): 30830—000
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