
 
ESTADO DA PARAÍBA 
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EDITAL  
 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 00005/2022 
DISPENSA DE VALOR nº 00003/2022 
 
O MUNICÍPIO DE NATUBA, situado no Estado da Paraíba, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NATUBA, localizada na Rua Epitácio Pessoa, 209 – Centro – Natuba/PB, inscrita no CNPJ nº 
09.072.448/0001-95, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público que, realizará 
procedimento de contratação, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos 
Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os 
critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas 
e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:  

DIA 16/02/2022, ÀS 13:00 HORAS  

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO:  HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:  

contratacoesdiretasnatuba@gmail.com 

ENDEREÇO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, 
QUANDO FOR O CASO.  

Rua Epitácio Pessoa, 209 – Centro – 
Natuba/PB – CEP 58.494-000 

LINK PARA OBTENÇÃO DO EDITAL:  https://natuba.pb.gov.br// 
 
 
1.0.  DO OBJETO:  
 
1.1.  Constitui objeto deste edital A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

1.2. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:  
 

1.1.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;   
1.1.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 
1.1.3 – ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO; 
1.1.4 – ANEXO IV – MODELOS DE DECLARAÇÃO 

 
2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
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2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Natuba/PB, para exercício de 2022, na 
classificação abaixo:  
 
Recursos Próprios do Município de Natuba - PB 
 

02.050- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12 368 1002 2014 – Manutenção das Atividades da Educação com Salário Educação – 
QSE 
12 361 1002 2012 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- MDE 
12 361 1002 2009 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 
3.0 – DO VALOR ESTIMADO:  
 
3.1. - O valor global estimado para contratação será de R$ 52.525,10 (cinqüenta e dois mil 
quinhentos e vinte e cinco mil reais e dez centavos). 
 
4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇO/COTAÇÃO:  
 
4.1. O Prazo para encaminhamento das Propostas e Documentos ficará ABERTO POR UM PERÍODO 
DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos 
poderão ser encaminhados da seguinte forma:  

 
4.1.1. Através do e-mail: contratacoesdiretasnatuba@gmail.com, preferencialmente fazendo 
referência a DISPENSA Nº 00003/2022; e 

4.1.2. Através da Entrega dos Envelopes no seguinte endereço: Rua Epitácio Pessoa, 209 – 
Centro – Natuba/PB – CEP 58.494-000 – SALA DE LICITAÇÕES 
 

4.1.2.1. Data limite para apresentação da Proposta de Preços e Documentos:  
16/02/2022 às 13:00h. 

 
5.0 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO  
  
5.1. Para se habilitar na presente Dispensa, os interessados (Pessoa Jurídica) deverão apresentar os 
seguintes documentos:  
 
5.2. Habilitação Pessoa Jurídica e Técnica: 

 
5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;  

5.2.2. Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição 
de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de 
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eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou 
sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a 
instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;   

5.2.3. Cópia de Documentos com foto dos sócios da empresa ou dos representantes das 
entidades; 

5.2.4. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

5.2.5. Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;  

5.2.5.1. Certidão de Regularidade Fiscal para as empresas sediadas no Estado de 
Pernambuco; 

5.2.6. Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);  

5.2.7. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;  

5.2.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  

5.2.9. Declaração do Licitante que Não Emprega Menor, nos termos do disposto no Art. 7º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal – Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; 

5.3. Proposta de Preço: 
 

5.3.1. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II 
deste Edital.  

 

5.3.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste 
Edital serão desconsideradas julgando- se pela desclassificação.  

 
5.3.3. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. 
Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração. 

 
6.0 – DO PAGAMENTO:  

 
6.1. Em até 30 dias contados da entrega dos produtos e nota fiscal devidamente atestada, nos termos 
da Lei Federal nº 14.133/2021.  
 
6.2. Para realização dos pagamentos, a CONTRATADA deverá manter a regularidade fiscal 
apresentada durante processo de habilitação;  
 
7.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
7.1. Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa 
e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.  
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7.2. O Município deverá anular o presente certame, no todo ou em parte, sempre que acontecer 
ilegalidade, de ofício ou por provocação.  
 
7.3. A anulação do procedimento de Dispensa, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no 
parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.   
 
7.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência dela, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.  
 

 
Natuba - PB, 11 de fevereiro de 2022.  

 
 
 

AMOIS ALVES DA SILVA 
Agente de Contratação 
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 00005/2022 
DISPENSA DE VALOR nº 00003/2022 

 
ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

 
 

1. SETOR REQUISITANTE 
 

1.1. A Secretaria Municipal de Educação, do Município de Natuba, solicita autorização para realizar 
procedimento de contratação direta por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

2. DO OBJETO 
 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA.  
 

2.1. Segue planilha de acordo com as especificações técnicas constantes neste termo de referência, 
conforme abaixo: 

 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO 
P. 

TOTAL 

1 

Camisa sem manga malha fio de 
escocia na cor branca, punho e gola 
azul royal, escudo da estampado no 
lado esquerdo do peito, para idade 
de 2 ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 50 14,93 746,50 

2 

Camisa sem manga malha fio de 
escocia na cor branca, punho e gola 
azul royal, escudo da estampado no 
lado esquerdo do peito, para idade 
de 4 ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 60 14,93 895,80 

3 

Camisa sem manga malha fio de 
escocia na cor branca, punho e gola 
azul royal, escudo da estampado no 
lado esquerdo do peito, para idade 
de 6 ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 60 14,93 895,80 

4 

SHORT MASCULINO de helanca 
100% póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em serigrafia 
no lado esquerdo, para idade de 2 
ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 25 14,93 373,25 
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5 

SHORT MASCULINO de helanca 
100% póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em serigrafia 
no lado esquerdo, para idade de 4 
ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 30 14,93 447,90 

6 

SHORT MASCULINO de helanca 
100% póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em serigrafia 
no lado esquerdo, para idade de 6 
ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 30 14,93 447,90 

7 

SHORT SAIA FEMININO de helanca 
100% póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em serigrafia 
no lado esquerdo, para idade de 2 
ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 25 14,93 373,25 

8 

SHORT SAIA FEMININO de helanca 
100% póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em serigrafia 
no lado esquerdo, para idade de 4 
ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 30 14,93 447,90 

9 

SHORT SAIA FEMININO de helanca 
100% póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em serigrafia 
no lado esquerdo, para idade de 6 
ANOS conforme solicitado. 

UNIDADE 30 14,93 447,90 

10 

CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 
em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 
royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para faixa de 
idade de 8 ANOS. 

UNIDADE 250 16,97 4.242,50 

11 

CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 
em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 
royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para faixa de 
idade de 10 ANOS 

UNIDADE 230 16,97 3.903,10 

12 

CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 
em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 

UNIDADE 200 16,97 3.394,00 
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royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para faixa de 
idade de 12 ANOS 

13 

CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 
em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 
royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para faixa de 
idade de 14 ANOS 

UNIDADE 45 16,97 763,65 

14 

CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 
em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 
royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para TAMANHO 
P 

UNIDADE 200 16,97 3.394,00 

15 

CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 
em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 
royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para TAMANHO 
M 

UNIDADE 200 16,97 3.394,00 

16 

CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 
em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 
royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para TAMANHO 
G 

UNIDADE 200 16,97 3.394,00 

17 

CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 
em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 
royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para TAMANHO 
GG 

UNIDADE 40 16,97 678,80 

18 
CAMISA MODELO TRADICIONAL 
MANGA CURTA, com seu corpo 
principal e mangas confeccionada 

UNIDADE 5 16,97 84,85 
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em malha fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola na cor Azul 
royal, escudo estampado no lado 
esquerdo do peito, para TAMANHO 
XXG 

19 

CALÇA modelo tradicional, 
confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo 
pintado no lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a alunos com 
idade de 8 ANOS. 

UNIDADE 250 22,00 5.500,00 

20 

CALÇA modelo tradicional, 
confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo 
pintado no lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a alunos com 
idade de 10 ANOS. 

UNIDADE 230 22,00 5.060,00 

21 

CALÇA modelo tradicional, 
confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo 
pintado no lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a alunos com 
idade de 12 ANOS. 

UNIDADE 200 22,00 4.400,00 

22 

CALÇA modelo tradicional, 
confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo 
pintado no lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a alunos com 
idade de 14 ANOS. 

UNIDADE 45 22,00 990,00 

23 

CALÇA modelo tradicional, 
confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo 
pintado no lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a alunos 
TAMANHO P. 

UNIDADE 200 22,00 4.400,00 

24 

CALÇA modelo tradicional, 
confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo 
pintado no lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a alunos 
TAMANHO M. 

UNIDADE 73 22,00 1.606,00 

25 

CALÇA modelo tradicional, 
confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo 
pintado no lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a alunos 

UNIDADE 72 22,00 1.584,00 
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TAMANHO G. 

26 

CALÇA modelo tradicional, 
confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo 
pintado no lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a alunos 
TAMANHO GG 

UNIDADE 30 22,00 660,00 

TOTAL 52.525,10 
 
VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL: R$ 52.525,10 (cinqüenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco 
mil reais e dez centavos). 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
 
A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e 
informações complementares que a acompanham, motivada:  
 
É fato incontestável que a escola deve se constituir não apenas como possibilidade de 
formação e capacitação dos jovens ao mercado de trabalho, mas como instância social de 
valorização e promoção da cidadania de nossos jovens.  
 
Sem escolarização, especialmente nos primeiros níveis, onde os efeitos da exclusão se 
manifestam de forma mais importante e decisiva para os jovens, estamos condenando toda uma 
geração, não apenas ao fracasso na escola, mas nas buscas de melhores condições em todas 
as esferas de sua vida.  
 
Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação na gestão do ensino no município entende 
que deve garantir o fardamento aos alunos, já que  contribuem com processo contínuo de 
melhoria na educação, tem importância social, proporciona a valorização dos alunos e contribui 
para a segurança à medida que facilita a identificação dos mesmos. 
 
As pretensas aquisições primam pela igualdade, que se traduz na falta de diferenças entre os 
fardamentos portados pelos alunos o que evitará comparação entre eles, evitando assim que a 
desigualdade social seja ainda acentuada. 

O fardamento escolar é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e economia 
para os pais. Garantindo que os mais carentes tenham igualdade de condições. Além disso, os 
uniformes foram criados para simbolizar as cores, o nome, a tradição e o símbolo da educação, 
desta forma, os alunos uniformizados mantêm um comportamento exemplar e zelam pela 
imagem do município de Natuba, mesmo fora delas. 
 
4. DA PROPOSTA 
 
4.1. Na apresentação da proposta comercial deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas 
necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos 
sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto. 
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4.2. Os preços ofertados nas propostas apresentadas não poderão ser superiores aos fixados pelo 
município. 
 
5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS 

 
5.1. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

A - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com a autorização de 
compra expedida pela Secretaria solicitante, em dias úteis, no horário de 08:00 às 13:00 horas, 
no seguinte endereço: 
 
Rua Epitácio Pessoa, 209 – Centro – Natuba/PB – CEP 58.494-000; 
 
B – Os produtos, durante o ato de entrega pela empresa e recebimento pela Secretaria de 
Educação, do município de NATUBA, deverão passar pela seguinte avaliação: 

 
I – Compatibilidade do produto com as especificações técnicas e marca contratada; 
 
II – Deverá conter as especificações gráficas, quantitativos e modelos apresentados pela 
secretaria demandante; 
 

6. DO PRAZO DE ENTREGA 
 

6.1. A empresa fica obrigada a entregar os produtos solicitados, nas condições estabelecidas neste 
Termo, através da Autorização de Compra, no prazo não superior a 10 (Dez) dias, contados da data do 
recebimento da Autorização de Compra.  
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
 
7.1. - As despesas com a execução de eventual ajuste, correrão à conta de dotação específica, 

constante do orçamento de 2022: 
 
Recursos Próprios do Município de NATUBA: 

 
02.050- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12 368 1002 2014 – Manutenção das Atividades da Educação com Salário Educação – QSE 
12 361 1002 2012 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- MDE 
12 361 1002 2009 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
 
8. DO PAGAMENTO 

 
8.1. Em até 30 dias contados da entrega dos produtos e nota fiscal devidamente atestada, nos 

termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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8.2. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 

comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
9.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis. 

 
9.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 
 
9.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 
 
9.4. Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 
da Lei nº 14.133/2021. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
10.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, 
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 

10.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento. 

10.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do Contratante. 

10.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo 
processo de contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao 
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 

10.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a 
documentação de regularidade e qualificação exigidas quando da instrução do referido processo de 
contratação direta. 

10.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes. 

10.7. Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 
da Lei nº 14.133/2021. 
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11. DAS PENALIDADES 
 
11.1. O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do 
interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021 e serão aplicadas, na 
forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma 
legal, as seguintes sanções:  
 

a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à 
inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;  
 
b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, 
por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação;  
 
c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações 
administrativas previstas no referido Art. 155;  
 
d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 
ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável 
pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido 
Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;  
 
e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput 
do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, 
VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 
sanção referida no § 4º do referido Art. 156;  
 
f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
 

Natuba-PB, 24 de Janeiro de 2022. 
 
 
 
___________________________________ 
ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA VIANA 
Secretária da Educação 
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊCNIA
 
ESPECIFICAÇÕES DOS FARDAMENTOS

 

 
 
 
 
 

ITEM 

 
 
 

1 

Camisa sem manga malha fio de escocia na cor branca, 
punho e gola azul royal, escudo da estampado no lado 
esquerdo do peito,para tamanho conforme solicitado.

 
 

2 

SHORT MASCULINO de helanca 100% póliester na cor azul 
royal com o escudo pintado em serigrafia no lado esquerdo, 
para tamanhoconforme solicitado.

 
3 

SHORT SAIA FEMININO de helanca 100% póliester na cor 
azul royal com o escudo pintado em serigrafia no lado 
esquerdo,  para tamanho conforme solicitado.

4, 5,6,7,8,9,10, 
11 e 12 

CAMISA MODELO TRADICIONAL MANGA CURTA, com seu 
corpo principal e mangas confeccionada em malha fio de 
escocia na cor branca. Punhos e gola  na cor Azul royal, 
escudo estampado no lado
conforme solicitado.

13,14,15,16, 
17,18,19,20 

CALÇA modelo tradicional, confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo pintado no lado esquerdo,  
para tamanho conforme solicitado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

REFERÊCNIA 

ESPECIFICAÇÕES DOS FARDAMENTOS 
 

  

ESPECIFICAÇÕES 

Camisa sem manga malha fio de escocia na cor branca, 
punho e gola azul royal, escudo da estampado no lado 
esquerdo do peito,para tamanho conforme solicitado. 

MASCULINO de helanca 100% póliester na cor azul 
royal com o escudo pintado em serigrafia no lado esquerdo, 
para tamanhoconforme solicitado. 

SHORT SAIA FEMININO de helanca 100% póliester na cor 
azul royal com o escudo pintado em serigrafia no lado 
esquerdo,  para tamanho conforme solicitado. 

CAMISA MODELO TRADICIONAL MANGA CURTA, com seu 
corpo principal e mangas confeccionada em malha fio de 
escocia na cor branca. Punhos e gola  na cor Azul royal, 
escudo estampado no lado esquerdo do peito,  para tamanho 
conforme solicitado. 

CALÇA modelo tradicional, confeccionado em helanca 100% 
Poliester na cor azul royal, escudo pintado no lado esquerdo,  
para tamanho conforme solicitado. 

MODELO  
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ANEXO II  
 

PROPOSTA COMERCIAL  
(MODELO) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 00005/2022 
DISPENSA DE VALOR nº 00003/2022,  
 
OBJETO:  

 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA.  
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1 

Camisa sem manga 
malha fio de escocia na 
cor branca, punho e gola 
azul royal, escudo da 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
idade de 2 ANOS 
conforme solicitado. 

UNID 50     

2 

Camisa sem manga 
malha fio de escocia na 
cor branca, punho e gola 
azul royal, escudo da 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
idade de 4 ANOS 
conforme solicitado. 

UNID 60     

3 

Camisa sem manga 
malha fio de escocia na 
cor branca, punho e gola 
azul royal, escudo da 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
idade de 6 ANOS 
conforme solicitado. 

UNID 60     

4 

SHORT MASCULINO de 
helanca 100% póliester 
na cor azul royal com o 
escudo pintado em 
serigrafia no lado 
esquerdo,  para idade de 

UNID 25     
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2 ANOS conforme 
solicitado. 

5 

SHORT MASCULINO de 
helanca 100% póliester 
na cor azul royal com o 
escudo pintado em 
serigrafia no lado 
esquerdo,  para idade de 
4 ANOS conforme 
solicitado. 

UNID 30     

6 

SHORT MASCULINO de 
helanca 100% póliester 
na cor azul royal com o 
escudo pintado em 
serigrafia no lado 
esquerdo,  para idade de 
6 ANOS conforme 
solicitado. 

UNID 30     

7 

SHORT SAIA FEMININO 
de helanca 100% 
póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em 
serigrafia no lado 
esquerdo,  para idade de 
2 ANOS conforme 
solicitado. 

UNID 25     

8 

SHORT SAIA FEMININO 
de helanca 100% 
póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em 
serigrafia no lado 
esquerdo,  para idade de 
4 ANOS conforme 
solicitado. 

UNID 30     

9 

SHORT SAIA FEMININO 
de helanca 100% 
póliester na cor azul royal 
com o escudo pintado em 
serigrafia no lado 
esquerdo,  para idade de 
6 ANOS conforme 
solicitado. 

UNID 30     
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10 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
faixa de idade de 8 
ANOS. 

UNID 250     

11 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
faixa de idade de 10 
ANOS 

UNID 230     

12 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
faixa de idade de 12 
ANOS 

UNID 200     

13 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
faixa de idade de 14 
ANOS 

UNID 45     
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14 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
TAMANHO P 

UNID 200     

15 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
TAMANHO M 

UNID 200     

16 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
TAMANHO G 

UNID 200     

17 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
TAMANHO GG 

UNID 40     
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18 

CAMISA MODELO 
TRADICIONAL MANGA 
CURTA, com seu corpo 
principal e mangas 
confeccionada em malha 
fio de escocia na cor 
branca. Punhos e gola  na 
cor Azul royal, escudo 
estampado no lado 
esquerdo do peito, para 
TAMANHO XXG 

UNID 5     

19 

CALÇA modelo 
tradicional, confeccionado 
em helanca 100% 
Poliester na cor azul 
royal, escudo pintado no 
lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a 
alunos com idade de 8 
ANOS. 

UNID 250     

20 

CALÇA modelo 
tradicional, confeccionado 
em helanca 100% 
Poliester na cor azul 
royal, escudo pintado no 
lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a 
alunos com idade de 10 
ANOS. 

UNID 230     

21 

CALÇA modelo 
tradicional, confeccionado 
em helanca 100% 
Poliester na cor azul 
royal, escudo pintado no 
lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a 
alunos com idade de 12 
ANOS. 

UNID 200     

22 

CALÇA modelo 
tradicional, confeccionado 
em helanca 100% 
Poliester na cor azul 
royal, escudo pintado no 
lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a 
alunos com idade de 14 
ANOS. 

UNID 45     
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23 

CALÇA modelo 
tradicional, confeccionado 
em helanca 100% 
Poliester na cor azul 
royal, escudo pintado no 
lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a 
alunos TAMANHO P. 

UNID 200     

24 

CALÇA modelo 
tradicional, confeccionado 
em helanca 100% 
Poliester na cor azul 
royal, escudo pintado no 
lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a 
alunos TAMANHO M. 

UNID 73     

25 

CALÇA modelo 
tradicional, confeccionado 
em helanca 100% 
Poliester na cor azul 
royal, escudo pintado no 
lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a 
alunos TAMANHO G. 

UNID 72     

26 

CALÇA modelo 
tradicional, confeccionado 
em helanca 100% 
Poliester na cor azul 
royal, escudo pintado no 
lado esquerdo, cujo 
tamanho se adeque a 
alunos TAMANHO GG 

UNID 30     

VALOR TOTAL R$   
 
Valor Global da Proposta;   
 
Validade da Proposta:    
 
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por 
conta da Empresa contratada;   
 
Razão social; - Nº do CNPJ:   
Endereço:   
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.   
 

 
xxxxx, _____ de _______________ de 2022.  
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____________________________________ 

Assinatura do Responsável CPF: 
 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, papel timbrado, se houver.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº: _____/2022 
  
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NATUBA, E A EMPRESA  
....................................., PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
O Município de Natuba, situado no Estado da Paraíba, firma o presente instrumento de contrato, 
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, localizada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 
209 - Centro - Natuba - PB, inscrita no CNPJ nº 09.072.448/0001-95, neste ato representada pelo 
prefeito JOSE LINS DA SILVA FILHO, Brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua 
Professora Laura Montenegro, SN - Centro - Natuba - PB, CPF nº 038.164.594-04, Carteira de 
Identidade nº 2580692 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à ............., .............- ............- ................., 
CEP: ................, inscrita no CNPJ nº ..............., neste ato representado por ......................., brasileiro, 
estado civil, profissão, residente e domiciliado ..............., ............., ............., .........., CPF nº ..........., 
Identidade nº ............. Órgão Emissor/UF, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as 
partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 
 
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DV00003/2022, processada nos termos do Art. 75, 
Inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
 
O presente contrato tem por objeto:  
 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA.  

  
O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste 
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa 
de Licitação nº DV00003/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo 
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ......... (........................). 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

 

 

    

 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: 
 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
 
02.050- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12 368 1002 2014 – Manutenção das Atividades da Educação com Salário Educação – QSE 
12 361 1002 2012 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- MDE 
12 361 1002 2009 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
 
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da 
seguinte maneira: Em até 30 dias contados da entrega dos produtos e nota fiscal devidamente 
atestada.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 
 
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e 
hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do 
Contrato: 

a - Entrega: 10 (dez) dias. 

A vigência do presente contrato será determinada: 3 (três) meses, considerada da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas 
cláusulas do presente contrato; 
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b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto 
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma 
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a 
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições; 
e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 
Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, 
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao 
objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante 
seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 
que o represente integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, 
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 
h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas 
específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá 
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que 
preencherem as referidas vagas; 
i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 
14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por 
acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, 
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá 
nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei nº 14.133/2021. 
 
Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei nº 14.133/2021, o 
Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor 
inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão às 
disposições do Art. 140 da Lei 14.133/2021. 
 
DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 
A - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com a autorização de compra 
expedida pela Secretaria solicitante, em dias úteis, no horário de 08:00 às 13:00 horas, no seguinte 
endereço: 

 
Rua Epitácio Pessoa, 209 – Centro – Natuba/PB – CEP 58.494-000; 
 

B – Os produtos, durante o ato de entrega pela empresa e recebimento pela Secretaria de Educação, 
do município de NATUBA, deverão passar pela seguinte avaliação: 

 
I – Compatibilidade do produto com as especificações técnicas e marca contratada; 

 
II – Deverá conter as especificações gráficas, quantitativos e modelos apresentados pela secretaria 
demandante; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
Em caso de atraso injustificado na execução do contrato: Multa de 1% (um por cento) sobre o valor 
total do contrato, por cada dia de atraso injustificado na execução do contrato não ficando a 
administração impedida de extinguir unilateralmente o contrato e aplicar as outras sanções previstas 
nos artigos 155 e 157 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
Em caso de inexecução total o parcial do contrato: 
a) Advertência; 
b) Multa de 30% sobre o valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 
 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contatado 
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida 
desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da 
parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com 
utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias 
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; E I 
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= índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do 
IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Umbuzeiro - PB. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado 
pelas partes e por duas testemunhas. 
  

Natuba - PB, ....... de .............. de 2022. 
 
 

  
TESTEMUNHAS 
  
  
___________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
___________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
___________________________________ 
........ 
  
  
  
PELO CONTRATADO 
  
  
_____________________________________
......... 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

 
REF.: DISPENSA DE VALOR Nº DV00003/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA 
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PROPONENTE 
CNPJ 
   
DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 68, Inciso VI, da Lei 
14.133/2021. 
  
 
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII 
da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de 
pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, 
na condição de aprendiz na forma da legislação vigente. 
   
  

Local e Data. 
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
 
 
 
 
 


