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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EDITAL DE LICITAÇÃO —- 3“ RETIFICAÇÃO

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

PROCESSO N.“ 569609 de 15/08/2022

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica
de direito público interno. inscrito no CNPJ nº 27.167428/0001-80, sediado na Avenida
Vitória. nº 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 Residuos. conforme especiticações descritas no Anexo 1 dente Edital, sendo a
presente licitação do tipo "MAIOR LANCE” (com lances de viva voz ou seia lances
lixr)es. U proceseso será realizado em conlormidade com a Lei nº 8. 666 de 21 de junho de
1993 1 e Iegislaçãoe normas pertinentes. além dos termos deste Edital.

1. DO OBJETO

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

2. DA amaram. nos ENVEEOPES PARA HABILI'LI'AÇÃO PROPOSTA DE
PREÇO

2.1. Os envelopes de habilitação e proposta dewrão ser protocolados no Setor de Protocolo
desta Prefeitura Municipal nos dias úteis. das OShOOmin as IlhOOmin e das 13h00min às
15h00min. 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.

ZZ? UH eiwelonea deverão estar lacrados. juntamente com o nome do participante e estar
especificado LEILAO N“ 001/2022 MA'I'ERIAIS RECICLAR/EIS.

73, A abertura se dará às 08:30 horas do dia 14 de dezembro de 2022. na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, sito na Avenida Vitória, nº 347 — Centro -— Nova
Venécia — ES.
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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNIClPAL DE. MEIO AMBIENTE

2.4. () cadaStramento dos participantes no presente certame se dará no mesmo dia da abertura,
das ÚShúBOmin às 08h30min.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CDNVOCATÓRID

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 fixada para abertura do Leilão. qualquer pessoa
poderá impugnar este ato convocatório.

3.2.1. Decaira do direito de impugnar este Edital o interessado que não o fizer até 02 (dias)
úteis que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

3.3.2, A, petição de impugnação devera ser acompanhada dos seguintes documentos:

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

b) Procuração (ªtuando for o caso];

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

3.3.3. Caberá a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três“) dias úteis.
sem prejuízo da faculdade prevista no 9“ lº do art. 1 13 da Lei 8666/93.

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

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

2.3.6. A impugnação do edital devera ser promovida através de protocolo geral da Prefeitura
de Nova Venécia/ES. situada no endereço descrito no rodapé deste Edital ou enviada para o
endereço eletrônico: licitnenorfiªnovavcnccia.espovhr.

4. DAS et,)Notççoas DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar do leilão. todas pessoas interessadas, tanto pessoa físicas 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
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MUNICÍPIO DE nova VENÉCIA
CSFADO DO ESPIRITO SANTO
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Juridicas A ("NPL ClCS'd'C que não estejam cumprindo sanção administrativa nos termos do art.
87 da Lei nº ShóófªB.

4.2. F wdnda a participação. direta ou indireta, de servidores públicos da Administração
Direta. Indireta. Autárquica e lºttmlacional do Municipio de Nova Venécia.

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

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

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

5. DO LOCAL DA VISITAÇÃO DOS BENS

5.1. Os interessados poderão realizar visita para exame e identificação. durante o periodo de
21 de novembro de 2032 a U? de nowmbro de 2022. no horário das UShUOmin às ! lhllt'lmin
horas e. das lBhlJUmin às lilitlllmin de segunda—[eira à sexta-feira na Usina Municipal de
Triagem de Residuos. Rodovia Nova Venécia )( Vila Pavão. km 4. Nova Venécia ' ES e
antiga escola Pequeno lx'lundo. rodmria Nova Venécia x São Gabriel da Palha. km 2. Nova
Venécia - ES e deverá ser agendada atraves da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo
telefone (27) 3773—5134.

cl impedida de contratar com & z'deinir—itração Pública. 1

5.3, () arrematante não poderá alegar desconhecimento quanto ao estado de conservação do
bem. por qualquer circunstância. motivo ou situação, nem ingressar em juizo com ação
decorrente de vício redibitorio ou equivalente. a lim de minorar o valor do bem ou pleitear
qualquer espécie de lndenimção.

53.3 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 sterào aceitas reclamações po.»;terinres a arrematação. nem devoluções. pedidos tlc
restituição de quantias ou abatimento de preço. quaiaqucr que sejam os motivos alegados.

5.5. lí permitida. exclusivamente. a avaliação visual dos lotes. sendo vedada que seja aberto
os fardos con Forme estejam separados.
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MUNICÍPIO DE NÇVA VENÉCIA
ESTADO no ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

6. no LEILÃO [ªrranco

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. apiis &
verificação dos documentos constantes nos envelopes de habilitação e proposta de preço.
conforme item 3 deste Edital:

7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO.

7.1. Poderão participar desta licitação. pessoas físicas e pessoas jurídicas inscritas.
reSpcctivantente. 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" 01 _ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICiPAL DE NOVA VENÉCIA/ES
LICITANTE: ,
REF: LEILÃO Nº XX.-9033

ENVELOPE Nº 02 _ PROPOSTA DE ranço
PREFEITURA MUNICIPAL or: NOVA VENÉCtA/ES
l,.lCI'I'AN'I'E:
REF: t...EIL.-Ã0 Nº Kir/3023

7.3. 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 pcasoa Jurídica a mesma apresentar-smi 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 concomitantemente. documento de identiíicação.

7,3.l. Em sendo socio proprietário, 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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MUNICÍPIO DE NQVA VENÉCIA
ESTADO no ESPIRITO SANTO

SH'Rl-l'l'ARIA Ml *Nlt'IPAL DE MEIO AMBIENTE

ações. acumpanlmdo dos documento:—' de cleiçào de seus atuais administradores que prove essa
condição:

7.32 No caso dn licitante enviar representante. deverá apresentar Carta Credencial cum lirma
reconhecida (MODELO ANEXO IV) ou instrumento particular de procuração com firma
reconhecida & (“arteira de Identidade.

7.3.3. Nenhuma pensou 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 0 credencia
nan implicará a desclassificação dn licitante. mas larão com que este lique sujeito às decisões
tomadas pelo Leiloeiro no decorrer dos trabalhos.

"l.—i, Nr: emciopc (li. O participante deverá apresentar. obrigatºriamente. os seguintes
dºcumentos;

7.4.l. Pessoas Físicas:

a') Cartão de idcnlilicaçãn dn ("untribuintc ((if/CPF):

h) Documento de ldcntidadc (RU):

c) (Íumprm'antc de Endereço to comprovante deverá estar em nome da arrematante ou sc em
nome-: de terceiro acompanhada de uma declaração do titular atestando residência com firma
reconhecida comprmrandn vinculo cºm a pcasna do comprtwantc. sob pena de não ser
aceita).

d) Prova de regularidade para com a 13 azcnda Federal (Dívida ativa da União e Certidão de
Quitação de Tributos c Contribuições Federais) dentro rio prazm de validade ou equivalente.
na turma da lei:

e) Fruta de regularidade.- para com a Fazenda Estadual dentro do prazo de validade ou
cquivnlcntc. nn Forma da lei:

i') Pim-a de regularidade para com tt lª'tizcnda lilunicipt—d dentro do prum de validade".

g) [ªrma de regularidade relativa a Débitos 'l'rabalhistas tCNUl“).
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7.4.2. Pessoas Jurídicas:

a.) Carteira de idcntidndc do(s) proprietín'iots) ou do(s) sóciots):

hl Registro comercial. no caso de empresa indivicluz—tl:

cl Ato constitutivo. cstotuto ou contrato em vigor. ou a última alteração consolidada
devidamente registrada. em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por
açôes. acompanhado dos dmmmcmos de eleição de seua“ atuais“ ztdministradorcs:

dt lnscriçâo do ato constrtutiw no caso de sociedades civis. acompanhada de documentação
que identifique & Diretorio em exercício:

c) Decreto da: autorização. em >eu tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País. c ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente.

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

g) Prova de regularidade rclanivn ao Fundo de Uumnliar por Icmpo de Serviço (CRF do
FCTFS'):

lt) Prata de regularidade para com a lªzucndu lºu-dura! (Dívida ativa da União &: Certidão de.
Quitação de Tributos c Contribuições Federais) dentro do prazo de validade ou equivalente.
na forma tiu lui:

&) lªrovu da: regularidade num com u Fazenda lzistudual dentro do prazo de validade: ou
equivalente. na forma da lei:

l) Prom da regularidade mm com :; lªzucmiu Municipal. dentro do prum de validade:

lil Proto da; t'ugtilniºitintív t'tz'Ínlªí't'it it Util-tima. l i'xtltttlltímlétzui [VND lll

7.4.2.l. ()!; dm-ummrhm rrflnc'iumnivy mn "livro:” “a“ :: ":"" da in:-m 7.4.2 não precisarão
constar“ da ”E::veiape Dm-unmntaçãv de Habilitação”, se tiverem sido apresentados na ata
do credenciamento deste Leilão.

7.4.3.2. No umª de tlm-n; mt «mais licitantca aplªcªitâi'tltll'tfl'ii atnwLªttoyltnj estas serão
INABILI'I'ADAS por olbntlur o Princípio da Competitividade.
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7.4.3, 05 douttn'rentus explicitados neste item poderão ser apresentados no original ou
mediante copia integral. legrr el e em boa forma.

8.0 DA FORMA—fl. DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

8.1. Os interessados na participação do respectim LEILAO deverão apresentar no ent-'elope
Nº 03 — Proposta de Preço. ohrigatoriamente e sob pena de ileselassilieaeão do licitante. o
seguinte:

a) A proposta deverá xer- 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 espeeilieados em planilhas de lances.

b) Prazo da validade da proposta deverá ser de EZ meses.

et Maior proposta por RG e por lote.

tl) Abertura dos enrelopes acontecerá com ou sem a presença dos interessados. sendo que
caso houver empate no preço na proponta escrita e na ocasião dos. lances verbais o
representante que não estiver presenie não poderá tiver qualquer questionamento posterior
ease o SDU concorrente ofertar maior lanee verbal e .se sagrar vencedor do lote disputz—tdo.

9. DAS (ÍONDIÇOES DO LEGIÃO:

ª). ]. 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 minimo de venda (chamado de PREÇO VlL)_ sem acarretar. ao
ARRlílle'lZ-ÁN'I'E. direito a quaisquer indenizações.

9.2. Os bens serão leiloados no estado ale conservação em que se encontram e serão
considerados vistoriados pelos arrematantes. razão pela qual ficam estes cientes de que não
serão aceitas reclamações. desistências on devoluções posteriores à arrematação.

0.3, ().—. materiais serão distribuídos por LOTE. Com as suas características. quantidades e
preços minimos lixatlos para alienação. e discriminados; no Anexo [. que é parte integrante
deste Í'írlital.

0.4. (J lute sera adquirido pelo maior preço oferecido. respeitando o limite mínimo
estipulado no anexo I do Edital.

Rua Joaquim Daher Rocha. nº 1.303. Bairro Ascenção. Nova Venécia-lªilª). CEP: 29830-000
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0.5. Os materiais serão vendidos no estado de conservação em que se eneontram. não
aceitando o Município de Nova Venécia quaisquer reclamações posteriores.

0.6. Os materiais recicláveis só poderão ser vendidos por preço igual ou superior no de
avaliação.

9.7. (Í'orrerão por conta do ARREMA'l'ANTE as despesas decorrentes com a retirada dos
bens. logistica. transporte dos locais armazenados. despesas acessórias.

9.8. lí proibido no 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 hipotese 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 fiscais acessórios devidos em razão cla alienação e
airematução dos bens são de responsabilidmle exclusiva do ARREMA'IANTE:

().l l. A apresentação de LANCE implica o conhecimento e aceitação. integral, irretratável e
irrevogável pelo ARRE M ÁTÁNTE. das condições estabelecidas neste EDITAL;

(HZ. () descumprimento iniustilicudo do estabelecido neste l_íDI'l'AL sujeitará o
ARREMA'I'ANTE às sanções cabíveis dispostas na Cláusula PENALIDAIMÉS.

H). DAS CUNDIÇÓES DE Iªi-XGAMEN'IT)

10.1. () arrenuuzmte elªetuuni. apos & pesagem dos materiais recicláveis. () seu respectivo
pagamento. sendo que somente após o pagamento os materiais ficarão à disposição do
.f'u'rematante.

10.2. () pagzuuento será efetuado através da emissão de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal). gerado pela Secretaria Municipnl de Meio Ambiente. o ser l'brnecidu ao
adquirente em pleno eonl'ormidzule à quantidade e descrição do material de reciclagem
aferido.

lili». Todos os ônus rise-ais e para liscaiis. impostos taxas. custos ou quaisquer outros que
incidem ou venham a incidir sobre o objeto do presente. serão de exclusiva responsabilidade

Rua —l€"í—1L]Liirii Daher Rocha. 11" l.293. Bairro Ascenção. Nova Venécia—ES. CEP: 30.83tÍJ-000
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do adquirente. inclusive. no que se refere ao pagamento dos encargos figªnis que se fizerem
necessários ao transportef'l'rete dos materiais ora descritos.

III;—l. () lote arremutndo não poderá ser pago em hipótese alguma através th cheque. nem
mediante compensação de eventuais creditos junto à Prefeitura de nova X—ªeneeittfl-ÍS.

II. DA RETIRADA DOS BENS

] I.]. Os produtos recicláveis oru rel'erenciados deverão ser recolhidos pelo Arremntante em
até 05 (cinco) (lins úteis após a notiticação para retirada expedida pela Secretaria de Meio
Ambiente ou Fiscal do Contrato.

11.2. () recolhimento tlos itens leiloados; deverá ser realizado d ª acordo com a capacidade de
produção da usina até atingir a quantidade arrematada.

l I.3. Local do recolhimento SCI'Ú na lisina II.-ªlunicipal de Triagem de resíduos. Rodovia Nova
Venécia x Vila Patrão. Ion 4. Nova Venécia # ES ou na antiga escola Pequeno Mundo. situada
na Rodovia Nªm—'a Venecizr x São Gabriel till Palha. km 2. Nova Venécia — IES.

I I.4. A pesagem será realizada nos termos do item PESAGEM.

11.5. () presente LEILÃO objetivo o celebração de contrato. para alienação de materiais
recieláx—eia pelo período de (II ttnnt ano o conta-tr da assinatura do contrato ou até atingir a
totalidade do quantitativo do lote Arremotttdo. de acordo com minuta de contrato anexo ao
edital.

1 1.6. A não retirada pelo arrematante dos bens leiloados do recinto armazenador no prazo
máximo indicado no I 1.1 .. implicará na declaração de abnmlono elos mesmos.

! l.7.. Esgotado este prazm nn prorrogação da retirada até o prazo máximo de mais 48 horror.
será cobrada do Arremntnnte uma taxa diária de permanência de 1% (um por cento) por dia
do valor do montante do lote para o qual I'm notiticado :] fazer a retirada. revertida em tªm-or
do Municipio de Nova Venecizi:

I Ilê. Serão declarados abandonados os itens arremalados e não retirados nos praxes
previstos no item I I.]. sendo pago ou. não a taxa. e & arrematação será cancelado e os bens
reverterão em favor do Pvlunicípio de Nova Venécia. sem que caiba ao Arrematante direito a
reStituição dos valores pagos.

II.“). () ARRIÁMAlAN'l'lzz. durante o período de execução dos trabalhos de retirada.
responderá sobre quaisquer danos causados por ele. seus prepostos. ou sulieontratmios. no

&.

Rua Joaquim Daher Rocha. nº |.393. Bairro Aacenção. Nova] Venécia—ES., CEP: 29330—000
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Municipio de Nova Venécia. seus servidores ou a terceiros.

l l.]t). () Arrematamc assumirá o risco no carregamento. remoção e transporte dos lotes
nrrcmutados. não respondendo o Município de Nova Venécia por danos resultantes deste
risco.

] Li 1, () hem arrematado derem ser recolhido na! quantidade total informada na notificação
de retirada. não sendo reservado ao ARREMATANTE o direito à realização dc forma
parcial com eventual abandono do restunte.

ll.l?.. Não serão aceitas reclamações leitos posteriorittcnte ;] arrematação e após a retirada
do lote. nem desistência. nem devoluções. pedidos de restituição de qumtias ou abatimento
de preço. quaisquer que scjmn os motivos alegados. inclusive vícios retlibitorios;

l2. PESAGEM

lll. O veículo deverá ser pesado por meio de sistema de balanço. aferida por órgão regulador
competente (licenciaclo-crcdencrada). localizada no perímetro urbano de Nova Xenécim às
custas do .M'rcmutoute.

12.2. A pesagem deverá ser acompanhada pelo fiscal designado por essa Municipalidade que
poderá solicita-ir a realização de nom pesagem.

13.3. () veiculo transportador será pesado. primeiramente. descarregado. ao termino do
processo de carregamento. o veiculo transportador retornará à balança para nova pesagem e
então será processado o cálculo para aferição do peso líquido da carga e consequentemente o
valor a ser pago.

13.4. O tiquctc de pesagem“) deverá ser assinado pelo motorista do veiculo e pelo fiscal do
contrato que encaminhará relatório para a divisão de tesouraria para conferência dos valores
que serão wtlepositados.

13. RECU RSOS ADMINISTRATIVOã

13.5. Observado o disposto no art. [UF) da Lei n." meo/imo. o licitante poderá aprescntur
recurso ao Leiloeiro. no prum de 5 (cinco) dias úteis. u contar da intimução do ato ou do
lavratura do rito. nos casos de julgamento dos propostas-flanccs. anulação ou revogação deste
Leilão.

“.“
i
|

' 1 1 - _ - - . x , n ' : ,”,
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lll Para efeito do disposto no é 5“ do art. illª) da Lei n.D 8666/1993. lªieam os autos deste
Leilão com vista franqueado aos interessados.

l3.3. interposto. o recurso será comunicado aos domain licitantesc que poderão impugna—lo
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.,

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

lfiõ. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes à defesa do licitante que pretender
recortesideracão total ou parcial das decisões do Leiloeiro deverão ser apresentados.
exclusivamente. por escrito. anexando-se ao recurso proprio e protocolado no Sclor de
Protocolo da Prefeitura de Nota X-ª'eneciu.

lili. () recurso interposto deverá ser comunicado ao Leiloeiro. logo após ter sido
protocolizado.

14. DAS PÉNMJDAD ES

lll. Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida pelo Arrematante. o
MlíNlClPlt') l,)l-Íi M))VA VENIíClA poderá. garantidos o contraditório e a ampla defesa.
aplicar ao ARRiiMA'l"AN'l'l€ as seguintes sanções:

a) .»Mivertênciu;

bl Multa no valor de Elitlàvb (t inte por cento) sobre o valor arrematado. A decisão que aplicar a
multa terá natureza de titulo executo-'o;

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração. por prazo não superior de ()2 (_ dois) anos:

cl) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a .»Mlministrucãn Público
enquanto perdurarem os motivos determinnntca da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade (] ue aplicou u penalidade:

HZ. () (“arrematante que desistir da uuuisição do lote do qual l'iil vencedor ou que
descumprir os termos do presente. edital. licurú sujeito zi multa prevista neste Edital. de 20%

Rua Joaquim Daher Rocha. nº |.2ª)3. Bairro Ascenção. Nox-'a Venecia—ES. CEP: 29.83t,)-t)00 (
lei.: [373 3772—5I34 — inline—Paget W no .nutut cnc—cm Uªi—“;_ºlmbl — l:.—mail: meioambien|et'tiªniwuvencciac. .,
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(vinte por cento) gobre o valor total da arrematação, a serem pagos no momento da
desistência. A decisão que aplicar a multa lerei natureza de título executivo
Concomitantcmente. Ficará sujeito a.» sanções previstas em lei.

14.3. Durante a realização do Leilão. o |*inrticipantc que impedir. perturbar. tratular. afastar
ou procurar afastar licitantes por meio ilícito. com os agiªnvantcs dos crimes praticados
contra a ordcm pública e violência. estará sujeito às,» penas do Art. 335 do Código Penal
Braaileiro.

15. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1. Esgotados todos os prazos recursais. a Administração. convocará o arrematante para
assinar o contrato. no prazo de até ti:? (cinco) dias. sob pena de decair do direito a
ei,,»nlratação. sem prejuízo das Sanções prex istns no artigo 81 . da Lei 8666/93.

15.3. () Prazo de. que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez. pelo mesmo
período. desde que scja leito de forma motivada »: durante 0 transcurso do prazo constante do
item anterior.

15.3 Se dcntto do ptazo o comocado não assinar o contrato. a deinisttação com ocará os
licitantes remanescentex. na ordem de lances. para a assinatura do contrato. em igual prazos:
nas condições proposta.»; pelo primeiro classiticndo. ou rcvogará o leilão. sem prejuízo da
pena de multa e da aplicação das demais sanções previstas no Art. 87 da Lei 86—66”)? e
posteriores alteracoea.

:(». DA “Gf—NCIA

lo.]. () presente I,.lill__.ÃtÇJ objetiva a celebração de contrato. para alienação de materiais
inscn'íreis. pelo período de 0] (um) ano a contar da assinatura do contrato dele decorrente.
dc acordo com minuta de contrato Anexo II] deste. Edital.

17. DA LEGISLAÇÃO APLIC'ÁVEL

27. L ti:—,te procedimento »: regido pela Lei Federal nº. 8.666t93 »: atualizaçõea.

18. DA ANULAÇÃO ou RESCISÃO

l8_ ]. No interesse da Administração este procedimento poderá ser revogado. no todo ou em

,(
lula Joaquim Daher Rocha. nº I 39». Bairro Ascenção. Nota Venecia- ES ( | l': 3“) .830 000
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pane. bem como anulado em casos de vieios substanciais. observado o disposto no Art. 49
da Lei Federal nº Hnóôfºl

19. ms (*onmçolzs GERAIS

10.1. Ao fN—lunieípio de Nova Venécia reserva—se o direito de suspendeu 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 lbrnecidos para a elaboração
do recibo de aquisição em leilão e. em euso de erro, deverão ser corrigidos; obrigatoriamente
no mesmo dia do Leilão;

l9.3. A0 Municipio lieu reservado o direito de:

&) Leiloar novamente o bem cujo p;:igamento do lance vencedor.. por qualquer motivo. não
seja concretizado:

bl Retirar. antes do leilão. o(s) hemtm) objeto deste EditaL sem ensejar motim de
reclamação ou indenização por parte dos participantes.

e) A Administração lieu reservado o direito de revogar a presente licitação. por j Listas razões.
de interesne público decorrente de fato surtem eniente. devidamente comprovado, ou anulá—Ia.
por ilegalidade. mediante parecer devidamente fundamentado.

al) (.)5 pedido.—; de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser lªrotocolados no Setor de
Protocolo da Prefeitura de Nova Venécia, por escrito e direcionado ao Leiloeiro no endereço
Avenida Vitória. nº 347. Centro. Novo Venécia/158 de segunda a sexta-feira. das 08:(l() as
1 1:00 e das 13:00 as 15:00 ou ainda via e—mail pelo endereço
! lounge; allow Le! livia—:; 5.39 € e Jil:

;) Qualitaquer inlin'muçôes. ebelurceimentos ou duelos l'orneeidos verbalmente por servidores
do Municipio. inclusive do leiloeiro oficial. não serão considerados nem aceitos como
argumentos para impugnações. reelmnnções. reivindicações. etc.. por parte dos participantes
do leilão.

Rua Joaquim Daher Roeha. n“ 1.293. Bairro Ascenção. Nova Venécia—ILS. (Tl-IP: 29830-000
lellz (37) STD—Sl.“ - Home-Page. n “ .noxm e'ãlyuel_il_._e5.í_;lult eltr -— Ii-inailz meit)-ambientelgiilnovzlvenecia.es.gov.hr
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l') 05 pedidns tle eàelurecimentos deverão ser apresentados até 5 (einen) tlius úteis antes da
data limite para reulixuçãn du leilãn. & lim de permitir que haja tempo para resposta.

g) O pedido ele esclarecimento eneuminlmdo pelo email llCllalCLlUrlmnglltfllL“L“lil,C:—.U'H .lªr
deverá ser confirmada na Dix 55510 de Licitações.

h) E pré-requisitn na arrematação deste Leilão. que os lieitantes-eumpradures reconheçam e
concordem com o Edital e condições informadas no leilão. não podendo alegar. sob
qualquer forma ou pretexto. desconhecimento deste pre-requisito;

i) Os cages omissos de'-ate lítlital serão resolvidos pelo LEILOEIRO de forma soberana. com
O reconhecimento formal e irretratável dm licitantes compradºres:

j) Outras informações e esclarecimentos que se Iizerem necessários. poderàn ser obtidos na
Prefeitura de Nom Venécia. pelo telefone 27 3752-0006.

Nova Venécia. 38 de niwembru de 3022.

ELSON Ll]
LEI l,,

f. QCHNEIDER

& 14
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ANEXO [

TERMO DE REFERÉNCIA

] DO OBJ ETO

1.1. O presente Termo de Referência tem pur objetivo subsidiar O procedimento licitatório. na
modalidade LEILÃOÃ do TIPO MAIOR LANCE.. para alienação dos resíduos sólidos
recicláveis já gerados pela Usina dc triagem de Nova Venécia/ES., bem como os futuros
materiais a serem triados nn período de l?. (doze) meses, atendendo assim as necessidades
da Secretaria Municipal dc. Meio Ambiente. deste lllUl'lICÍpllL conforme condições.
quantidades. exigências c estimativas estabelecidas neste instrumento.

152. Quamitutim estimada «: prcço mínimo dos materiais recicláveis:

I.2.l. Os preços minimos atribuídos aos lutcs Ibraim com base na avaliação realizada pela
Comissão de. Avaliação de Materiais Recicla-heis. instituída pela Portaria nº 2.450 dc 22 de.
agosto de 2032.

Ill. () quantitativa estimado dns materiais recicláveis já produzidos e os que serão
* produzidos dentro de 12 meses foram estabelecidos pelo servidor Wer-mesmu Lusquinhos
Í Gomes. Matricula nº 73.826. encarregado da Usina de Triagem Municipal.

* - ESPECIFICAÇÃO-.

PLÁSTICO mnts 6.000 5.000 I 1 1.000 ª? cm,.on 1 DE) I
I

I

5

Rua Jnaquim Dahcr Rocha. n“ l.293i Bairro Ascenção. Nova Venécia—ES. CEP: 29830—000
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3 ' kg ,PLASTIC'O MOLE BRANCO 1.76 6.000 . 5.000 3 11.000ª jmrcoumr ' i
3 kg iPLÁSTICO Dl-JRÓ“. ' . i . . “dis " ..,.. "4.500 """" Z 3.000 ' 7.000

; COLORIDO (SUCATÃO)] , " i " , i—4 ku “PEÍCRISTAL * na 800 3.000 3.300. i
5 k" PETVERDE 3 m , » 1.000 É 1.000
6 kg ;PEADGLEO 0,33 - 3 1.000 “ 1.000
7 = kg remcoromno 3.53 3 35.0 ? LSOO 1.750

LITROS

º) k_ LATAS E SUCATA BRU'I'Ai 0.53 1.500 _ 2.000 ] 3.500DE FERRO ]
m kg ALUMÍNIO — 4.58 30 . 200 : 2301 : i i

i 3 11 , kg iALUMÍNIO LATINHA « 2ª ª 40 1.000 ª Lair.)! , = (RECICLADO)

I.3. Os materiais recicláveis que já se ncontram produzidos na Usina de Triagem Municipal.e

de acorda» com a tabela do Item 1.2.2, podem ser retirados pelo arrematante do(s) lote(s).
assim que Por assinado o Centrum.

1.4. (Ja, aircnmluntcs Ficam obrigados; a realizar a compra e retirada daqueles materiais
recicláveis que forem produzidos. futuramente pela Usina de Triagem Municipal durante O
período de 12, (doze) meses após & axeinatum do Contrato.

Rua Joaquim Daher Rocha. nº IE?)? Bairro Ascençâin Nova Venécia-ES. CEP: 29830-000
Tel.: (27) 3772-334 - i'iUI'nC—PBgCI “> a;, x_ª._,_|_:33_3,,_ ;V__L_'_iv]_g_'_g_i_i,_l._x.f3_._ã='_ílk_._illf — E-mail: meioainbientegcjlnovavenecirmas.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.5. Fica 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 contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura
do contrato prorrogável na forma do an. 57. $$ lº. da Lei nº 8.666/93.

2 DAS AMOSTRAS

ll. Não se aplica.

3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Cmnprovaçâo 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 jurídicas de direito público ou privado.

4 DA ._IUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.l. O presente Leilão tem por objetivo a alienação dos resíduos sólidos recicláveisjá gerados
pela Usina de triagem de Nota Venécía/ E 8. bem como os futuros materiais a serem triados no
período 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 lvlunicipal 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 Resíduos. assim como a rcaliraçãn e implantação da (“aleta Seletiva na cidade.

4.3. As iniciativas 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

Rua Joaquim Daher Rocha. nº |.293. Bairro Ascenção. Nova Venécia-ES. CEP: 29830—000
Tel.: QE?) 3772-5l34 - Home—Pagu: &? Wti;:[13553,“;ªLthLiitl-pf-gª Will: - E-mail: meioambientetifênovaveneciae
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incentivando os moradores a separar os resíduos domesticos. 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
resíduos como plasticos. 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. O 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 suprirzi as necessidades desta Secretaria. com a realização do
leilão dos resíduos triados. dando a destinação Final correta para cada um deles.

5 DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇ ÃO

5.1. A descrição da solução como um todo. encontra—se pormenorizada em Topico especílieo
dos Estudos Técnicos Preliminares. apêndice deste Termo de Referência.

6 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

ol. O critério de julgamento será o de MAIOR LANCE POR LOTE. verbal ou escrito,
desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.

6.3. Será considerado 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 DO TRANSPORTE

7.1, As obrigações liseais inerentes ao frete e transporte dos produtos deverão ser
prm'idenciadas pelo arrematante.
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7.2. Somente poderá participar do leilão a arrematante que ofertar valor unitário um item
comido no lote que deseje arrematar.

7.3. Os quantitativos ennstunleg neste 'l'ermo de Referência constituem mera estimativa
realizada pela Municipio. As vendas serão feitas de acordo com as neeesxidndes da
Administração. representando os quantitativos mera estimativa para avaliaçãu do preço médio
referido nº Termo de Referência.

8 DO PRESO

8.l. De acorda com u sistemática legal da Lei 8.666/93. os valores de avaliação dos lotes
suprameneinnzlduat. eunligura pura eleitas deste Termu de Referência () valor limite (mínimo)
a ser recebido pela .Mlminislraçãu sobre cada LOTE. razão pela qual as propostas para
aquisição dos imateriais? recicláveis deverãu contemplar preçu igual OU superior ao delimitado.

9 DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE POR SUAS DECLARAÇÓES

ªli. O licitante e responsável pela fidelidade e legitimidade das inibrmaçôes prestadas e dos
documentar: zipresenludos em qualquer fase desta licitação. A l'íilsidade de qualquer
dueumenlu apresentaria nu ai im-errlade das informações nele comidas implicará na imediata
deselussilieueão ou inabilitação do licitante. eu anulação do certame. sem prejuízo das
sanções mlministrutivus. civis «: penais cabíveis.

ll) PRAZO Iªi LOCAL. DE RECOLHIMENTO DOS RECICLÁVEIS

10.1. ("ls produto.—ç recicláveig um referenciados alewràu ser recolhidos pelo Arremalante na
Unidade de 'liriagcm e (,'uriips;ismgeiii de Resíduos Sólidos l_lrbanus do Municípiu. após
nmilicuçàu para retirada expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou Fieais do
(Íonímte.

ll PRAZO DE PAGAÃHQN'Í'U

li.]. (..) arrematante elemurú. após, “d pesagem dos materiais rceieláxeis. 0 seu respeeliw
pagamento. sendo que somente após o pagamento 05 materiais lieurão a disposição du
Arrenmlunle.

Rua. Joaquim Daher Rocha. ri" 1.391, Bairro Auecnçâo. Nova VCI'IÓCÍZFES. CEP: 29830000
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«'
::

L.

: NWA vzutcu
a :» umab "::—1"-

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARM MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE

lll O pagamento será elElttutlo atraves da. emissão de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal). gerado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. a ser Fornecida ao
adquirente em plena conlortnidade à quantidade e descrição do material de reciclagem
aferido.

11.3. 'l'odos os ônus fiscais e para fiscais. impostos. taxas. costas ou quaisquer outros que
incidem 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/frete dos materiais ora descritos.

12 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

lll. A Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES. através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente. exercerá & [iscalizztcào do contrato e registrará todas as ocorrências verificadas em
relatório. cuja cópia será encaminhada :) licitante vencedora. Objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas. bem como fara cumprir rigorosamente as especificações. prazo.
proposta e condições deste Termo de Referência e do Edital licitatório.

13.2, A l'iscalizacâo pela Administração não exime quaisquer responsabilidades por parte do
prestador do serviço em referência. sendo única. integral e exclusiva da licitante vencedora
no que concerne a regular execução do objeto do contrato.

I3.3. Nos termos do art. 07 Lei n“ 8.666. de 1993. será(ão) designado(s) representante(s) para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços., anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e detenninando o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados,

12.4. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e lisealizaçao da execução do Contrato os
servidores designados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para esta finalidade:

-' 7 " , TITULAR SUPLENTE
SERVIDOR Wemerson Lusquinho Gomes 7 João Lcnonn Rotta

NºMATRÍCULA 73.826 78.136
CARt'E-(l) & trabalhador Broca! , 7 Setor de Fiscalização

20
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SI,-ECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VÍNCULO E Peti vo Com issionado
12.5. O(s) sei'xf'idor(es) responsáveltis) pelo aeompanhamenlo e fiscalização do Contrato
será(ão) nomeado(s) atraves de Portaria expedida pelo Gabinete do Prelbito.

12.6. 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 redibitórios. e. na ocorrência desta. não implica em
con'esponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666. de 1993.

13 DAS SANÇÓES ADMINISTRATiVAS

13.1. () Município. no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV. do art. 58 e 87.
incisos I,, II. [IL [V e gªlº ao 53“. 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.

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

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

Nova Venécia - ES. 10 de Novembro de 2022.

MÓNICA TEIXEIRA MÍOTO
Decreto Nº 16.628 de 12 de Julho de 2021

Chefe Do Setor de Viveiro de Mudas

(:Assro SEGLIA NICOLAU
Decreto Nº l7.094 de 25 de Novembro de 2021

Chefe de Divisão de Meio Ambiente

21

Rua Joaquim Daher Rocha. nº 1.293. Bairro Ascenção, Nova Venécia-ES. CEP: EEB/(HW
Tel.: (27) 3772-5 [34 — Home-Page: ny,_v3x__.__|_|_o_i_n_x_-erigej_g,__o;.:;_j_gx_-4L1[ - E-mail: meioambienteijãí'novavenecinesgovbr



.:L
: novu VENCCIA

& E” nuno
&

MUNICÍPIO DE NQVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRET.-UMA MUNICIPAL Dif. M IÉIO ,s'KM BIENTE

ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

LEILÃO N uni/zuzz

() propºnenm,-”empresa .. . residente./estahciecida à, . nº , municipio de ______ ,
apresenta a Sua proposta comercial relativa à licitação. modalidade [..EII.,A('.) Nº 001/2022.
conforme edital dc iicimção :: seus anexos. na:; seguintes cundiçõcrs:

(.)BJE'I'O: aiicnação dc materiais; recicláveis existentes gerados pela Usina Municipal de
Compostagem c Reciclagem e 05 que se produzimn nos próxinms 12 meses.] ' ª Valor Valor Total
[tun Descriçui— [ nidade % Quantidade Unitarm R$ R$

i i
7 7 " * ___.-___ “ TOTAL ;
Valor da Pmpastu; _...M "___-___ _,.W....__..M_w & ,

As copdiçõcs de pagamento e demais são as calmantes no edital de licitaçâc) na modalidade:
LEILAO N“ 001/2022.

das, de 3032.

(assinmum. carimbo dn prfmmicnlc)

/ ' 22
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MUNICIPIO DE NÇVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N” 5696093022 - CONTRATO N" 001/2022

0 mmcirm DE NOVA VIINÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. pessoa
iurídica de direito público. localizada na Atenida Vitória nº 347 ( entre Nina Venécia—UI- S
inscrito no ('NI'I sob o nº“ 37.167 428f()0()1 80. dorm ante denominadº ARRFMATADO.
neste ato representado pelu Excelentíssimo Senhor Preleito ANDRIÍ: WILLR SILVA
FAGUNDES. hl'zªlsiicirn. casado. residente e domiciliado neste Município. e du outra latin &
Empresa XXX. pessoa jurídica de direito prixr'ado. inscrita no CNPJ sob o nº XXX.
estabelecida na Run,/Avenida XXX n*" XXX. Bairro XXX. (Cidade) XXX CIEP: XXX. e—
maii: XXX. tel.: XXX. designada abrexiadamente de ARREMATANTE. representada neste
ato pelo(a) Senhoria) XXX. pnrtndortu] do (“PI-' nª" XXX e da CI n“ XXX (Nacionalidade)
XXX (Estado Cixil) XXX. (Profissão) XXX. dmniciiiadda) e. residente na Ruaz'Z-ªn'enida
XXX. nº XXX. Bairru XXX ((idade) XXX, (“El): XXX. (OU NO CASO DE PESSOA
FÍSICA) e do outro Indo um) Sr.(a) XXX pessoa fisica. inscrita na CPF sob o n" XXX. ('I
snh o nº XXX residente e dmniciliaidnia) nn Runr'k'Xx-enida XXX nº .XXX. Bairro XXX.
(Cidade) XXX. CEP: XXX. ("—mail: XXX. tel.: XXX designada abreviadamente de
ARREMATANTE, em ctmli'n'niit'lude com dispositivos previstos na Lei Federal n,0 8.666. de
3] de junho de 1993 e aiterações posterinres. acordam celebrar 0 presente contrato. mediante
as“ seguintes cláusulas (' enruiições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

() presente contrato tem por objeto a nquisiçãu. pur parte do ARREMATANTE. (105 muteriais
recicláveis existentea e os que SC produzirem nos próximos IE meses.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÓES DAS PARTES

|) (' aberá ao ARREIVÍXIANTIZJ

a) Retirar. num prazo de ate ()5 (cinco) dias úteis. após frutificação para retirada expedida pela
Secretaria de Mein Ambiente (ru Fifscul deste ('untrnlo. os materiais recicláveis:

b) .ªu ISZII' u Secret iria de Meio thiente. para que designe servidºr para acompanhar &
pesagem (In (cieuio xaziu e carregado. & tim de aer apurado o pesº líquido da carga;

e) Pesar lt turn «_Iu x eíeuin n HCI" LIIÍII/CEHIU no transporte dos materiais. e. após os materiais serem
23
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

d) Arcar com o custo das despesas com & pesagem do veículo vazio e carregado:

ll) Caberá ao ARlãílílle'l'.f7tl)Aí

a) Comunicar ao ARRElx-ªlA'l'AN'l'€. com no minimo 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;

cl indicar a conta corrente bancária na qual o ARREMAT ANTE deverá depositar o valor
corretspondente ii carga de materiais recicláveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O ARREMATANTE pagará & ARREMATADA. o valor de R$ XXXX (XXXXX).

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

() arrematante efetuar-a. apos e pesagem dos materiais recicláveis. o seu respectivo
pagamento“ sendo que somente após o pagamento os materiais ficarão & disposição do
Arrematante.

O 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 pleno conlormidadc à quantidade e descrição do material de reciclagem
aferido.

Todos os ônus fiscais e para lis-cais. impostos. taxas. custas ou quaisquer outros que incidem
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/frete dos materiais ora descritos.

CLÁUSULA QUINTA - DA wo ?;NCIA

O presente contrato viger-á por um periodo de 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura,
sendo de YXXYiXKXX a XX/XX/XXXX.

Rua Joaquim Daher Rocha. nº [.293. Bairro Ascenção, Nova Venécia—ES. CEP: 29830—000
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(TL-AUSUIA SEXTA — DAS PENALIDADES

() lVIUiiicipio. no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso INC do Art. 58 e 87. incisos 1.
II. III. W e gªt“ ao ª?“ cla Lei Federal n“ 866693 e alterações. aplicará sanções. se houver
descumprimento do disposto no presente contrato e/ou com a proposta apresentada.

Na ocorrencia ele uma ou mais das situações abaixo relacionadas. será aplicada no
ARREMATANTE. multa na razão ele 30% (vinte por cento), calculado sobre o valor dos
materiais a sua dispoãição:

&) Recusa iniuslilicada em retirar os materiais recicláveis apos 05 (cinco) elias da
comunicação feita. pela Secretaria de Meio Ambiente:

b) O descumprimento total ou parcial de toda ou qualquer obrigação assumida atraves do
presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA -— DA RESCISÃO CONTRATUAL

São motivos de rescisão do contrato. independente de procedimento judicial. aqueles inscritos
no Artigo 78 da lei reuente. acrescidos do seguinte:»

a) ovlediante acordo expressa e firmado pelas partes. apos um aviso. também expresso. feito
com antecedência de 30 (trinta) dias pelo interesxado;

h) Unilateralmente pelo Município. em qualquer tempo, independente de interpelação ou
procedimento judicial ou extrajudicial. caso o ARIUºZMA'IÁNTE:

[) ("eda ou transfira no todo ou em parte. o objeto deste contrato ou delegue & outrem as
incumbências e as obrigações nele consignadas. sem prévia e expressa autorização do
Municipio;

ll) Venha a agir com dolor culpa. simulação ou em Fraude na execução do contrato;

lll) Venha & falir. entrar em concordata. liquidação ou dissolução;

Run, Joaquim Daher Rochu. nº IQQB. Bairro Ascenção. Nova Venécia—[PS. ClªlP: 29830—000
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IV") Falta grave ar Juízo do I&ríunicípio:

V) Não retirar os. materiais; nu prum previsto.

(:) Quando ocorrer-cm razões. dt.“ intcrcsw pública de alta relevância e ampla cunhccinwnto.
j ratificadas (: determinadas pulo Municipio. exaradas no competente processo administratim:

d) Descumprimento. pelo ARl—llihrM'IÁN'l'l-Z. das penalidades impostas pclu Municipio.

CLÁUSULA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS E LEI REGRADORA

A presente contratação rcgcr—sc—á pelo Edital de Leilão nº XXX/“2031 «: pela Lei nº 8666/93— e
demais subsequentes. as quais. jumanwmc com normas de direito pública. resolverão os casos
omissos.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

0 ("()MPRAÍXFR, cm «::-150 de rescisão administrativa. rccnnhccc tudos 05 direitos da
Administração. unnsountc prevê o artigo 77 c 78 da lei vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

As puncs elegem o Foro da comarca de Nova Venécia/IES. para dirimir quaisquer dúvidas
urlundas dcslc ajuste. cum renúncia expressa a q uzliq ucr outro. por mais privilegiado que sçia.

Li. por estarem justas :: contratadas. as partes assinam o presente Contrato. em (Bttrês) vias de
Agua] tcu—r «: forum. para que. desde logo surta SEUS clªcitns legais cjurídicos.

Nuxa *»"enéuiu. XX de XXXX de: 3022.

M umctrm DE NOVA VENÉCIA/ES
A R R E M ATA DA

ARREMATANTF.

6
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ANEXOIV
LEILÃO N." 001/2022

(? RED ENCIAM ÉNTO

Pein presente instrumento. eredeneiamos u Senhor(u) . brasileiro.
estado civil. prnlissãoi pºrtador do CPF n.ºww .M. . e da Carteira de identidade n.º

, “___—___. para pzmicipar do procedimento licitatório consistente na LEILÃO
N." (NH/2022. do Município de Nova Venécia. podendo assinar atas e demais documentos:
apresentar impugnações e rcuursns; inclusive. renúncia expressa a recurso nas fases de
habilitaçàn e elasxilicução. sc ihr n casu: e. ainda. praticar todos os atos necessários ao
desempenho da representação no referida procedimento iiciullóriu.

de. de 2022.

Nnme completo :: Assinatura do Representante Legal da Empresa
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