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O MEUtOR PRA NOSSA C.ENTU 

4.5.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do 
art. 3 da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da 
União e normativos correlatos. 

4.5.2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material 
constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 6.938/81 
e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificação energética), além 
de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos. 

4.5.3. DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL e CULTURAL: A contratação 
atende as diretrizes da Lei nº 13.979/20, além de atingir diretamente as necessidades sociais, 
haja vista ser o objeto para imediato combate a pandemia coronavírus, bem como seguir 
alinhada aos padrões nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade. 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta Dias) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal, através de transferências em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

. . 

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de· 
que trata o inciso li do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do 
art. 5°, § 3°, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

5.3.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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