
EDITAL SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO DIRETA 
- DISPENSA DE LICITAÇÃO – 

 
 

O MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA/PE, torna público para conhecimento 
dos interessados, que realizará contratação direta em razão do valor, com 
fulcro no Art. 75, II, Lei Federal n° 14.133/21 e que no período de 16/06/2021 
até às 17 horas do dia 21/06/2021, receberá propostas de preços 
juntamente com documentos de habilitação, através do e-mail 
licitacao@aracoiaba.pe.go.br, as propostas serão julgadas pelo “menor 
preço” global, de acordo com as normas pertinentes à Lei Federal nº 
14.133/21, consoante as condições estabelecidas neste Edital, e em 
conformidade com a solicitação da Secretaria Demandante. 

 
01 – OBJETO 

 

01.00 - Constitui objeto da presente Dispensa licitação a Aquisição 
imediata de Gêneros Alimentícios e Materiais Descartáveis para distribuição 
junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Araçoiaba 
através da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

 
02  PRAZOS 

 

02.00 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 
(trinta) dias corridos, contado a partir da data da sua apresentação, que 
ocorrerá através de envio remoto por e-mail. 

02.01 – A execução do objeto desta licitação será de até 30 (trinta) 
dias, iniciando-se a partir da data da assinatura do Contrato, permitida sua 
prorrogação observado o disposto no art. 107 da Lei nº 14.133/21. 

02.01.01 – Caso ocorra a prorrogação acima prevista e a vigência do 
contrato supere 12 meses, o valor poderá será reajustado, no tempo 
oportuno, pela variação acumulada do índice IPCA/IBGE. 

  
02.02 - A proposta indicada no item 04 e os documentos elencados no 

item 05 deverão ser enviados, concomitante, no prazo estabelecido no 
preâmbulo  deste edital para o e-mail: licitacao@aracoiaba.pe.gov.br.  

 
03 DA PARTICIPAÇÃO 
 

03.00 -  Poderão participar deste processo de dispensa de licitação os 
interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, exigidas neste Edital.  

 
03.01 Não poderão participar da presente dispensa de licitação:  



 
3.1.1 - Empresas que estejam suspensas e/ou impedidas de 
licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de Araçoiaba; 
 
3.1.2 - Consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou 
físicas e jurídicas; 
 
3.1.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; 
 
3.1.4 - A empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos 
termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 
 
3.1.5 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
3.1.6 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente 
e compatível com o objeto desta Tomada de Preços; 
 
3.1.7 - Empresa que se encontre em regime de falência ou 
concordata; 
 
3.1.8 - Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não como 
OS (Organizações Sociais) ou OSCIP (Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público), conforme Acórdão do Plenário do 
Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e outras entidades que, 
em função de sua natureza jurídica, não podem executar o objeto 
da presente licitação; 
 
6.5.9 - Empresas que mantenha vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 
do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, conforme determinação do art. 14, IV da nº 14.133/21. 

 
 

04 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
04.00 - Os interessados em participar da presente dispensa de licitação 

deverão encaminhar suas propostas através do e-mail 
licitacao@aracoiaba.pe.gov.br, em conformidade com as especificações 
contidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital.  

 
4.1.1. O envio de proposta indica o conhecimento de todas as 
obrigações constantes do Termo de Referência. 
 
4.1.2. Os interessados deverão elaborar a proposta, informando o 
preço mensal e global.  
 
4.1.3 A proposta deverá ser apresentada, devidamente assinada e 



conter Nome, número do CNPJ ou CPF, endereço, telefone e e-mail 
da empresa proponente; 

 
05 DA DOCUMENTAÇÃO 

 
 05.00 - Os interessados em participar da presente dispensa de licitação 
deverão apresentar documentos para comprovar a capacidade para contrair 
obrigações e direitos com o Município de Araçoiaba, através de: 
 

05.01. Habilitação jurídica:  

5.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

5.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

5.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

5.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a 
participante sucursal, filial ou agência; 

5.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada 
de prova da indicação dos seus administradores; 

5.1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

 

05.02. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 



5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS);  

5.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

5.2.5. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante; 

5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de inabilitação. 

 

05.03.  Qualificação Econômico-Financeira  

5.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

5.3.2. Além da Certidão negativa de falência ou concordata as 
empresas deverão também apresentar a Certidão Negativa de Falência 
referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais 
eletrônicos de 1º e 2º graus), quando explicitamente excluídos na 
certidão exigida no subitem 5.3.1 

5.3.3. As empresas sediadas em Comarcas que não emitam a Certidão 
negativa de falência ou concordata, em meio físico, deverão apresentar 
a Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo 
Pje (processos judiciais eletrônicos de 1º e 2º graus), exclusivamente. 

 

05.04. Qualificação Técnica 

5.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado para ambos, 
contendo razão social, endereço, telefone, CNPJ. 
 

 
05.05. Das Declarações 

 
11.10.4. Declaração de que não utiliza, direta ou indiretamente, mão de 
obra de menores conforme as disposições contidas no art. 7, XXXIII da 
Constituição Federal de 1988, de acordo com o modelo do ANEXO II 
deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do 
licitante.  



11.10.5. Declaração de Opção para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, de acordo com o modelo do ANEXO II deste edital, 
assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante; 
(Apenas Pessoa Jurídica) 

11.10.7. Declaração de Inexistência de Relação Familiar ou Parentesco 
com Servidores da Administração Municipal, conforme modelo constante 
no ANEXO II, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do 
licitante. 

05.05. Do envio dos Documentos juntamente com a proposta de preços: 

11.10.7. proposta indicada no item 4 e os documentos elencados no item 
5 deverão ser enviados, concomitante, no prazo estabelecido, no 
preâmbulo do Edital, para o e-mail: licitacao@aracoiaba.pe.go.br. 

 

06 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

A presente dispensa terá como critérios de seleção: 

a) Menor valor global; 

b) Atendimento aos requisitos habilitação. 

c) As propostas serão julgadas pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL, 
sendo válidas apenas as propostas dos interessados que cumprirem com 
todos os requisitos de habilitação estabelecidos no título 5 deste Edital. 

07 DO PAGAMENTO 
 

 07.00 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, 
condicionados, todavia, à juntada simultânea dos seguintes documentos:  

a) Nota fiscal eletrônica original da CONTRATADA devidamente atestada por 
servidor designado pela Secretaria do CONTRATANTE; 

b) Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais 
pertinentes, INSS e FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 12.440/2011; 

 

08 DAS SANÇÕES 
 

 08.00 - A aplicação de sanções seguirá o previsto no item 10 do Termo 
de Referência. 

 

09 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
 09.00 - A participação na presente dispensa de licitação implica a 
concordância, por parte dos proponentes, com todos os termos e condições 
deste Edital e seus anexos. 

09.01 - É facultado ao responsável pela instrução deste processo:  

9.1.1 a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da dispensa 
de licitação;  

9.1.2 relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer 
documentos, para fins de habilitação e classificação dos proponentes, 
desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e 
o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;  

9.1.3 convocar os proponentes para quaisquer esclarecimentos 
porventura necessários ao entendimento de suas propostas;  

09.02 – A publicidade dos Atos referente a esta Dispensa se dará através 
de publicação no Diário Eletrônico do CONTRATANTE - Diário Oficial do 
Município de Araçoiaba. 

09.03 - Para dirimir as questões oriundas desta dispensa de licitação será 
competente o Foro da Comarca de Igarassu/PE. 

 

 

 
____________________________________ 

CLAUDIVAN CLAUDIANO DA SILVA 
Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 
1. OBJETO: Aquisição imediata de Gêneros Alimentícios e Materiais 

Descartáveis para distribuição junto aos alunos da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Araçoiaba através da Secretaria Municipal de 
Educação.  
 

1.1 JUSTIFICATIVA:  
 

A Secretaria Municipal de Educação – SME tem por objetivo, através do 
Setor de Nutrição Escolar, que os alunos tenham uma melhor qualidade de 
vida e desempenho escolar, através de uma alimentação equilibrada, 
diversificada e de boa qualidade nutricional, contribuindo assim para um 
melhor desempenho de suas atividades educacionais. Os gêneros alimentícios 
para compor a merenda (Kit São João) devem ser fornecidos conforme itens e 
quantidades descritas, com distribuição nas escolas localizadas no município 
de Araçoiaba / PE. 

 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA QUANT UNID 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 

MILHO VERDE IN - NATURA, 
APRESENTAÇÃO ESPIGA DE 1ª 
QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A 
GRANDE, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS ÍNTEGRO E SEM FUNGOS. 
MÃO DE MILHO C/ 50 UNID 

 490 UNID   

2 

Leite de coco, natural, 
homogeneizado, concentrado, 
açucarado, obtido do 
endosperma de coco, procedente 
de 
frutos sãos e maduros, isento de 
sujidades, parasitas, larvas, com 
aspecto 
cor, cheiro e sabor próprios. 
Embalagem 
de vidro, fechada com tampa 
apropriada 
em embalagem com 1000ml. Deverá 
constar na embalagem externa a 
identificação e procedência, 
informações 
nutricionais, nº do lote, prazo de 
validade 
e quantidade do produto. O produto 
deverá ser entregue na unidade 
requisitante com validade mínima de 
seis meses. O produto deve ser 
entregue em 
caixa de papelão limpa, integra e 
resistente. 

 
193 L   



3 

Açúcar cristal, refinado de primeira 
qualidade. Obtido de cana de 
açúcar com 
aspecto, cor, cheiro próprios, sabor 
doce, 
com teor de sacarose mínimo de 99% 
P/P 
e umidade máxima de 0,3% P/P, sem 
fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais. Embalados em 
saco 
plástico íntegros hermeticamente 
fechados contendo 1kg, Açúcar 
cristal, refinado de primeira 
qualidade. Obtido de cana de 
açúcar com aspecto, cor, cheiro 
próprios, sabor doce, com teor de 
sacarose mínimo de 99% P/P e 
umidade máxima de 0,3% P/P, sem 
fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais. Embalados em 
saco plástico íntegros 
hermeticamente fechados contendo 
1kg,  O produto deverá apresentar 
qualidade mínima de 06 meses a 
partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

 162 Kg   

4 

Mungunzá, grão de milho amarelo, 
com aspecto, cor cheiro e sabor 
próprios, com 
ausência de umidade, fermentação, 
ranço, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem de 500g, em saco 
plásticos, transparentes e atóxicos, 
limpos não violados, resistentes que 
garantem a integridade do produto 
até o momento do consumo. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 5 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 

 
80 Pct   

5 

Leite integral, tipo longa vida, 
envasado em caixa tetra pak de 01 
(um) litro, tratado termicamente pelo 
sistema UAT (Ultra Alta Temperatura), 
embalagem original do fabricante, 
com registro no MA-SIF, estampada 
na embalagem, informações do 
fabricante e data de vencimento; 

 
291 L   

6 

Leite em pó integral, com teor e 
matéria gorda mínima de 26%, 
envasado em recipiente hermético 
em saco aluminizado, embalagens 
de 200 grs. 

 
60 Pct   



7 

Margarina Com sal, composto de 
60% de lipídios, podendo conter 
vitaminas e outras substâncias 
permitidas, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios, acondicionado em 
Pete plástico atóxico, embalado em 
caixa de papelão reforçado. 
Embalagem de 250g. 

 
111 Unid   

8 

Leite Condensado: Leite 
condensado, composto de leite 
desnatado, açúcar e 
lactose (tradicional); de consistência 
cremosa e textura homogênea; 
validade mínima 10 meses a contar 
da 
entrega acondicionada em lata, 
pesando 395 gr. 

 20 Unid   

9 

Canela: Condimento à base de 
canela 
Condimento preparado a base de 
canela com 9% no mínimo de 
canela, 
em pó e moído,. Acondicionado em 
embalagem de plástico atóxica com 
40g 

 
50 Unid   

10 

Sal Refinado e iodado, de primeira 
qualidade Formulada a partir de 
matérias primas selecionada, sendo 
de primeira qualidade, ou seja, não 
deverá conter substâncias estranhas 
à sua constituição normal, ou seja, 
isento de matérias terrosas e 
parasitas, não podendo estar úmida, 
fermentada ou rançosa. 

 
12 Kg   

11 

BOLO TIPO BACIA - Produto obtido 
por 
processamento tecnológico 
adequado, de massa preparada 
com farinha de trigo 
enriquecida (ferro, cálcio e 
vitaminas), leite, ovos, açúcar, 
manteiga ou margarina, sal, óleo de 
soja, fermento químico ou biológico, 
essência de baunilha e saborização 
natural. Não deve apresentar sinais 
de queimadura ou mal cozimento, 
odor de fermentação, fumaça ou 
ovo. O bolo deve ser leve e sua 
coloração deve mostrar tonalidade 
uniforme. Não deve 
apresentar fungos e umidade. 
Embalados deforma a manter a 
integridade e sanidade do produto, 
com rotulagem adequada, 
contendo data de fabricação e 
prazo de validade, utilizando 
embalagens plásticas descartáveis. 
Cada unidade deve pesar 60g cada 

 
UNID 8.000   



12 

COPO DESCARTAVEL COM 
CAPACIDADE MAXIMA DE 300 ML – 
CONFECCINADO COM RESINA 
TERMOPLASTICA BRANCA OU 
TRANSLUCIDA MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 7CM DE 
DIAMENTRO NA BOCA, 45, CM DE 
DIAMETRO NO FUNDO E 8 CM DE 
ALTURA. OS COPOS DEVEM SER 
HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS 
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, 
FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS 
AFIADADAS OU REBARBAS, NÃO 
DEVEM APRESNTAR SUJIDADE INTERNA 
OU EXTERNA. ACONDICIONADO 
CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, 
DE FORMA A GARANTIOR A 
INTEGRIDADE E HIGIENE DO PRODUTO 
ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS 
DADOS DE INDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDENCIA E QUANTIDADE. 
COTÉM 50 UNID. 

 
80 UNID   

13 

BOBINA PLÁSTICA, PICOTADA 
APROXIMADAMENTE 30X 40 CM, 
PLÁSTICO LISO, TOTALMENTE 
TRANSPARENTE, FUNDO RETO, DE ALTA 
DENSIDADE, RESISTENTE A 
RASGADURAS E PERFURAÇÕES E 
PERMITINDO A SELAGEM. EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE CONTENDO 500 
PLÁSTICOS. 

 32 KG   

14 

CAIXA DE ISOPOR APROPRIADA PARA 
A EMBALAGEM DE HAMBUGUER. COR 
BRANCA. MEDINDO 14 X 12,9 X 4,8 
CM. CONTÉM 100UNID 

 80 CX   

15 

EMBALAGEM PLÁSTICA DESCARTÁVEL; 
PET- POLI TEREFTALATO DE ETILENO E 
COLORANTE. RETANGULAR. 
DIMENSSÃO DO INTERIOR: 8,5CM X 
16,5CM X 3 CM. CONTÉM 100 UNID. 

 40 UNID   

16 

TAMPA COPO, MATERIAL 
POLIESTIRENO, TIPO DESCARTÁVEL, 
CAPACIDADE COPO 300 ML. 
CONTÉM 50 UNID. 

 
80 UNID   

17 
SACO PARA EMBALAGEM . 
TRANSPARENTE. MEDINDO 8X25X0,02. 
CONTÉM 1000 UNID. 

 
8 UNID   

 

3. PRAZOS E CONDIÇÕES: 
 

A Contratação do objeto deste Termo de Referência deve ser pelo 
período de 30 (trinta) dias, iniciando-se a partir da data da Ordem de 
Fornecimento, permitida sua prorrogação, observado o disposto no art. 107 da 
Lei nº 14.133/21. 

 



Caso ocorra a prorrogação acima prevista e a vigência do contrato 
supere 12 meses, o valor poderá será reajustado, no tempo oportuno, pela 
variação acumulada do índice IPCA/IBGE. 
 

4. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
A CONTRATANTE providenciará Nota de Empenho para cobrir as despesas 
com o objeto deste Termo; 
 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, e de acordo com o 
fornecimento pela CONTRATADA, devidamente atestado o recebimento por 
servidor designado, comprovando a correta execução do objeto deste Termo. 
 
As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste instrumento contratual, 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  
Secretaria de Educação 
12.361.0004.2010.0000 
ND 3.3.90.30 
ND 3.3.90.32 
 

5. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo 
fornecimento de todos os itens, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços prestados. 
A Gestão do Contrato ficará sob a responsabilidade de CLAUDIVAN 
CLAUDIANO DA SILVA. 
 
A fiscalização da execução do Contrato ficará sob a responsabilidade do 
servidor OZIEL FERREIRA DA SILVA 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
A contratada obrigar-se-á: 
 
A executar objeto contratado, observadas as especificações contidas neste 
TR, nos locais designados pela secretaria competente. 
 
Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto 
do contrato;  
 
Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da 
habilitação;  
 
Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à 
Contratante para ateste e pagamento;  
 
Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificado neste 
Termo, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas neste Termo, além das 
aplicações de sanções previstas na Lei n° 14.133/2021. 



 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
O Contratante obrigar-se-á a providenciar a fiscalização, acompanhamento e 
conferência do serviço prestado de acordo com o estabelecido no presente 
TR, bem como efetuar o pagamento acordado. 
 
Atestar os serviços realizados pela contratada;  
 
Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada;  
 
Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais 
cabíveis. 
 

8. DAS SANÇÕES 
 

A aplicação de sanções previstas na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e 
neste Edital será precedida de instauração de processo administrativo, 
comunicada por meio de notificação ao contratado, ocasião em que será 
oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da 
Lei. 

10.2 As sanções que poderão ser aplicadas respeitam o disposto no artigo 156 
da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo elas:  

I - advertência; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

10.01 Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à 
Contratada as seguintes penalidades: 

 I – Multa moratória diária de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor 
global do Contrato pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, 
assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à 
Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças, no prazo de 03 (três) dias, a 
contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra 



cominação prevista na Lei nº 14.133/21 e demais normas legais pertinentes, por 
dia de atraso na execução do objeto contratado. 

 II – Em caso de extinção contratual, por sua culpa ou dolo, será a 
Contratada constituída em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções 
administrativas previstas na Lei n° 14.133/21, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal que couber. 

 III – Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da 
Lei nº 14.133/21, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

 
 

9. DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO 
 

O valor máximo admitido para a contratação é de R$ 44.536,55 (quarenta e 
quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

Modelo de Declarações 
 
 
DECLARAÇÃO 

 

A Pessoa Física/Pessoa Jurídica ___________________________________________, 
inscrita no CPF/CNPJ nº __________________, por intermédio de seu 
representante legal/procurador o(a) Sr.(a) ______________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ________________ Declara 
que não possui, em Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

 
 

Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais.  

Declara que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE – EPP OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, constituídas 
na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

E ainda DECLARO, para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que 
cumpriremos todas as condições estabelecidas no Edital. 

Declaro para os devidos fins, que de acordo com o Art. 9 da Lei 
8.666/93 de 21 de junho de 1993, que na empresa acima qualificada, não 
existe sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e 
Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, 
Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e 
Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são 
verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas 
da Lei.  

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

/PROCURADOR DA EMPRESA 


