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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023 

 

EDITAL  

 

O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

necessidade de AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS, por meio de processos transparentes, torna 

público a MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE em obter propostas adicionais de eventuais 

interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para aquisições DIRETAS 

através de DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no Art. 75, II da Lei Nº 14.133/21, 

objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, acondicionadas e 

transportadas em embalagens tipo marmitex para atender a Secretaria de Infraestrutura do 

Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA, conforme condições especificações e 

quantidades apresentadas no Termo de Referência, ANEXO I.  

DATA PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

Do dia 27/01/2023, às 10h00min, ao dia 

01/02/2023 às 10h00min 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO 

DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br 

 

LINK DO EDITAL: http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.m

a.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce  

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

1.1. Este procedimento, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas normas 

presentes da Lei nº 14.133, de 1º abril de 2021. 

 

2. FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:  

2.1. Os fornecedores poderão apresentar propostas através do E-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Serão acolhidas propostas apresentadas até a data 

de julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 

3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA:  

3.1. O julgamento das propostas pela CPL ocorrerá a partir de 3 (três) dias úteis após a 

publicação deste CHAMAMENTO PÚBLICO no Portal Eletrônico da Prefeitura Municipal de 

São Raimundo das Mangabeiras – MA, em https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

 

4. INFORMAÇÕES:  

4.1. Mais informações poderão ser obtidas através do E-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br 

 

5. DA HABILITAÇÃO: 

5.1. Jurídica: 

5.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 

 

mailto:cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br
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5.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 

caso de Sociedade Comercial e, em se tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de 

documentos de eleição dos seus administradores; 

 

5.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

5.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de 

prova de Diretoria em exercício. 

 

5.2. Técnica: 

5.2.1. Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa 

jurídica de direito público ou privado comprovando que a Licitante executou a entrega dos 

bens, ora solicitados, com o objeto desta contratação. 

5.2.1.1.  Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, 

este (s) deverá (ão) estar com a assinatura do emitente devidamente reconhecida 

em cartório. 

5.2.1.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos 

documentos de qualificação técnica, que poderá ser apurada através de 

diligência da própria Comissão de Licitação, implicará na inabilitação do 

respectivo fornecedor. 

 

5.3. Fiscal, Social e Trabalhista: 

5.3.1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

5.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

 

5.3.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

5.3.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

5.3.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

 

5.4. Os documentos referidos anteriormente poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou 

em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por 

meio eletrônico. 

 

5.5. A comprovação de atendimento do disposto nos subitens 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5 deverá ser 

feita na forma da legislação específica. 

 

5.6. Econômico-Financeira: 

5.6.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, limitando-se ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

 

5.6.2. Certidão negativa de feitos sobre FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante. 
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5.6.3. O Licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

 

6. OUTRAS CERTIDÕES/DECLARAÇÕES: 

6.1. Apresentar consulta realizada CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E 

SUSPENSAS (CEIS), do portal da transparência, informando que a licitante não possui restrição 

ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública; 

 

6.2. Apresentar certidão fornecida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade fornecida pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ; 

 

6.3. Apresentar Certidão negativa de inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União, 

certificando que a Licitante não consta na lista de inidôneos para participar de licitações 

realizadas pela Administração Pública Federal, conforme previsto no artigo 46 da Lei nº 

8.443/92; 

 

6.4. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos 

subitens “6.1”, “6.2” e “6.3” acima, pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

 

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

Glória Maria Aguiar Costa 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, acondicionadas e 

transportadas em embalagens tipo marmitex para atender a Secretaria de Infraestrutura do 

Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA. 

1.2  Descrição dos Itens:  

 

ITEM  DESCRIÇÃO  UND  QTD   V.UNIT V.TOTAL 

3  

Fornecimento de refeição 

transportada acondicionada em 

marmitex de alumínio n° 9. Cada 

Marmitex deverá conter no mínimo: 

arroz branco, feijão, carne(variados) 

massa; salada/verduras; 2 tipos de 

proteína. 

UND    

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Tendo em vista a grande demanda da Secretaria de Infraestrutura, que trabalham em tempo 

integral, faz-se necessário o fornecimento de refeições prontas, acondicionadas e transportadas em 

embalagens tipo marmitex. 

3.2.  Considerando a necessidade de fornecimento de alimentação para os servidores empregados na 

Secretaria de Infraestrutura, quando estiverem prestando serviços na zona rural, assim como na zona 

urbana e que eventualmente não podem deslocar para suas residências durante o horário das refeições, 

sendo necessário o fornecimento da alimentação adequada aos servidores lotados nesta secretaria. 

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

3.1 A aquisição durante vigência do contrato, objeto deste termo de referência, está devidamente 

fundamentada na Lei n°. 14.133, de 1º de abril de 2021. 

3.2 Aquisição fundamentada nos pressupostos do art. 75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  

 

4.1  Os bens a serem adquiridos na presente dispensa de licitação enquadram-se na definição de 

MATERIAIS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem características tecnicamente 

padronizadas, de aferição simples, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente 

definidos por meio de especificações usuais do mercado. 
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5.  PROCEDIMENTOS GERAIS DE PREPARO E ENTREGA DAS REFEIÇÕES   

 

5.1 Seguir as condutas e critérios para alimentos através de monitoramento e controle das 

temperaturas/termômetro das preparações / balcão de distribuição.  

Manter as preparações a 65°C ou mais no 

máximo 12 h.  

Manter as preparações em temperaturas 

inferiores a 10°C no máximo 04h.  

Manter as preparações a 60°C por no máximo 06 

h.  

Temperaturas entre 10°C e 21°C 

permanecer na distribuição até 02 h.  

Abaixo de 60°C consumir em até 1(uma) hora.  

Alimentos que não observarem os 

critérios de tempo e temperatura 

estabelecidos devem ser desprezados.  

  

5.2 A entrega das preparações contidas nas refeições, deverão ser oferecidas por funcionários, 

devidamente uniformizados e treinados para o serviço em balcões e entrega de refeições.  

5.3  Os talheres deverão ser embalados diariamente em material descartável, juntamente com o 

guardanapo de papel, dispostos no balcão de distribuição; 

5.4 Colocar nos balcões térmicos, quantidade suficiente de alimentos durante todo o período de 

preparo das marmitas com as refeições.  

5.5 Todos os itens do cardápio deverão ser mantidos até o termino da distribuição.  

5.6 Todas as preparações devem, obrigatoriamente, ser cozidas ou assadas. Não serão permitidas 

preparações fritas.  

5.7 Todos os gêneros, condimentos ou quaisquer outros ingredientes utilizados na elaboração das 

refeições, deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade, estar em perfeitas condições 

sanitárias, dentro do prazo de validade e com boa apresentação visual; 

5.8 A CONTRATANTE elaborará os cardápios diários para pacientes, de acordo com estado de 

saúde que ele se encontrar e enviará para a CONTRATADA.  

5.9 A CONTRATADA poderá solicitar por escrito à CONTRATANTE, autorização para 

modificar os cardápios;  

5.10 O valor energético total deverá respeitar recomendações da nutricionista que prevê para uma 

refeição o mínimo de 1.400 Kcal (um mil e quatrocentas quilocalorias) e 6% NDPcal (seis 

por cento, relação entre calorias e proteína liquida);  

5.11 Não será permitida a adição de qualquer aditivo químico com o intuito de acentuar a 

coloração ou sabor de qualquer preparação;  

5.12 Não reaproveitar os alimentos prontos que já foram ou não servidos;  

6. DA VALIDADE DOS ALIMENTOS 

  

6.1 A contratada deverá utilizar alimentos que encontrem-se dentro do prazo de validade para o 

preparo das refeições, de maneira a evitar-se o preparo das refeições com alimentos que 

encontrem-se vencidos.  

6.2 Será terminantemente proibido o preparo e fornecimento de refeições que contenha(m) 

alimento(s) vencido(s), ressaltando que, caso as refeições provoquem algum tipo mal-estar 

aos usuários em decorrência do mal preparo ou do uso de produtos vencidos/estragados, a 

contratada será responsabilizada e devidamente penalizada. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Caberá à CONTRATADA: 

7.1.1 Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento, assim que a Contratante 

solicitar;  

7.1.2 Comunicar as Secretarias solicitantes qualquer irregularidade, bem como responder 

integralmente por perdas e danos a que vier causar à contratante ou a terceiros, em razão 

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações 

contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;  

7.1.3 Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas; 

7.1.4 Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, 

obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;  

7.1.5 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;  

7.1.6 Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, 

indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  

7.1.7 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 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.  

7.1.8 A contratada se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder 

todas as consultas feitas pela contratante no que se refere ao atendimento do objeto.  

7.1.9 Submeter-se à fiscalização da contratante, através do setor competente que acompanhará a 

execução da entrega do objeto, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo 

interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;  

7.1.10 Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em 

função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do 

presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de 

impostos, taxas e serviços auxiliares;  

7.1.11 A produção e distribuição da alimentação deverá atender as descrições deste documento, e 

de acordo com as normas técnicas da Vigilância Sanitária e do Ministério de Saúde espaço 

físico e equipamentos adequado ao bom funcionamento dos restaurantes.  

7.1.12 Manutenção, reparo e reposição, quando for necessário, dos equipamentos, materiais e 

utensílios;  

7.1.13 Manutenção diária da limpeza ambiental, dos equipamentos e dos utensílios, bem como, 

limpeza periódica de duto de exaustão, das instalações de esgoto, ralos, caixas de gordura, 

etc;  

7.1.14  Prover o ambiente de materiais necessários à higienização das mãos (sabão líquido, 

papel toalha) tanto para funcionários como para a contratante.  

7.1.15 Manter o local e utensílios sempre higienizados, inclusive pias e bebedouro, bem como 

fazer a reposição de toalhas de papel e sabonete líquido para as mãos, sempre que 

necessário;  

7.1.16 Providenciar obrigatoriamente, exames de saúde definidos pela Vigilância Sanitária, 

segundo o art.168 da CLT, para todos os seus funcionários, com apresentação dos seus 

resultados quando solicitado pelo CONTRATANTE;  

7.1.17 Respeitar e fazer respeitar as Normas de Segurança e Higiene do Trabalho, fornecendo ao 

seu pessoal os meios apropriados e necessários;  

7.1.18 Ser responsável pelo pagamento das despesas com manutenção de água, luz, telefone e 

gás bem como taxas e impostos originários dos serviços;  

7.1.19 Respeitar os dias e horários de funcionamento definidos e exigido pela a contratante;            
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7.1.20 Ser responsável pela segurança e organização do atendimento ao público nos horários das 

refeições definidos;  

7.1.21 Todas as despesas relativas ao fornecimento das refeições, manutenção do imóvel, 

pessoal, frete e/ou transporte, equipamentos dentre outras correrão à custa exclusivamente 

da empresa contratada;  

   

8.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fornecimento das refeições de 

acordo com o contrato o valor da ordem de fornecimento.  

8.2  A contratante se compromete a indicar funcionário, Assessor Técnico responsável, pelo 

almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumprimento do presente 

contrato.  

8.3  Fornecer à contratada, todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento das 

refeições prontas tipo marmitex e demais informações que estes venham a solicitar para o 

desempenho do objeto ora contratados.   

8.4 Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as 

normas administrativas e financeiras em vigor;   

8.5 Comunicar à contratada, qualquer problema oriundo do fornecimento das refeições 

prontas tipo marmitex. 

8.6 Fornecer a contratada, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do 

fornecimento ora contratados;  

8.7  Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela contratada de 

quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.   

8.8 Fiscalizar a execução do contrato firmado com a empresa conforme o edital de, através 

dos fiscais de contrato; 

8.9 Fiscalizar rotineiramente a manutenção das instalações gerais, dos equipamentos 

existentes e de todo o material utilizado, bem como exigir da Empresa a reposição 

imediata do que for danificado ou desgastado pelo uso e da qualidade da alimentação 

fornecida de acordo com o cardápio aprovado previamente neste projeto;  

PÁRAGRAFO ÚNICO – a contratante reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato 

no caso de inobservância pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste 

Contrato. 

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1 A execução do Contrato e a respectiva entrega dos bens/materiais serão acompanhados e 

fiscalizados por servidores (fiscal e substituto) a serem designados pela prefeitura Municipal de São 

Raimundo das Mangabeiras/MA. 

8.2 Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e das 

respectivas entregas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for 

necessário à regularização dos problemas. 

9. DO PAGAMENTO 
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9.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

9.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverão seguir o disposto nos incisos do Art. 141 da Lei nº. 14.133, de 

1º de abril de 2021. 

9.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato.  

9.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 

abril de 2018. 

9.4.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante.  

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

pagamento.  

9.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência.  

9.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante.  

9.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018.  

9.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

9.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  



 

 

 

 

 

 

Página 9 de 14 
 

9.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

9.12 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

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

9.13.1 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. 

9.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

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. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=TX I=(6/100)/365 

 I=0,00016438 

TX=Percentual da taxa anual=6% 

 

9.15 As dúvidas/esclarecimentos sobre pagamento devem ser enviadas ao e-mail: 

financas@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

10. DO REAJUSTE 

10.1 Os preços serão reajustados, conforme o caso, nos termos da Lei nº. 14.133 de 1º de abril de 

2021. 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

11.1 O objeto deste termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo, estabelecendo em 

suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações entre as partes, de acordo com 

os dispositivos normativos vigentes. 

11.2 A vigência do Contrato será até  de 12(doze) meses, podendo, no interesse da administração, 

mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto na Lei n°. 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada 

que: 

12.1.2 der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 
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12.1.3 não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

12.1.4 não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo; 

12.1.5 ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado; 

12.1.6 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

12.1.7 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

12.1.8 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

12.1.9 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

12.1.10 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 12.2.2 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00(cinquenta reais); 

 12.2.3multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

 12.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

12.2.6 impedimento de licitar e contratar com o município de São Raimundo das Mangabeiras 

– MA; 

12.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também 

é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 

subitem 15.1 deste Termo. 

12.2.7 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

12.3 As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5, 12.2.6 e 12.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

12.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as 

empresas ou profissionais que: 
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 12.4.1Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 12.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 12.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

12.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

12.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

12.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, O município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

12.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

12.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

12.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

12.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

12.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

13. DA EXTINÇÃO 

13.1 A extinção do presente contrato ocorrerá de acordo com o art. 137 da lei nº. 14.133, de 1º de abril 

de 2021. Na hipótese de ocorrer sua rescisão administrativa, à CONTRATADA são assegurados os 

direitos previstos no art. 138, incisos I a III, parágrafo 2º. 

13.2 A CONTRATADA terá direito à rescisão contratual nas hipóteses do art. 137, § 2º, incisos I, II, 

III, IV e V da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
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14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

14.1 A estimativa do custo de contratação foi realizada nos termos da instrução normativa nº 65 de 07 

de julho de 2021. 

15. DA DOTAÇÃO 

15.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – MA, 

classificadas conforme abaixo especificado: 

ÓRGÃO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

UNIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DOTAÇÃO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATUREZA DA DESPESA: XXXXXXXXXXXXXXXX 

FONTE DE RECURSOS: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

15. DO FORO 

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras/MA, para dirimir quaisquer 

dúvidas porventura oriundas deste Termo. 

 

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de janeiro de 2023. 
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ANEXO II 

 

AQUISIÇÕES DIRETAS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO 

ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21. 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Uso obrigatório por todas as proponentes com timbre ou carimbo da empresa) 

Referente: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ____/2023; 

  Processo Administrativo n° -----/2023. 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, acondicionadas e 

transportadas em embalagens tipo marmitex para atender a Secretaria de Infraestrutura do Município 

de São Raimundo das Mangabeiras – MA. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. 

UNIT. 

V. TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXX XXX 

R$ 

XXX 

R$ 

XXXXXX 

 VALOR TOTAL R$ 

XXXXX 

 

A empresa ......................., estabelecida na ................................., inscrita no CNPJ sob nº 

...................................., telefone: ...........................e-mail............................. propõe fornecer ao 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, em estrito cumprimento ao 

previsto no TERMO DE REFEREÊNCIA do CHAMAMENTO em epígrafe, conforme abaixo 

discriminado, quando aplicável: 

Preço total do item por extenso:  

Preço total dos itens = R$ ................................ (.....................................). 

 

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no Termos de Referência.  

 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

ENDEREÇOS PARA ENTREGA: Conforme ANEXO I do Edital de Chamamento Público nº -------

-/2022. 

 

Nos preços ofertados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 

impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

do objeto desta licitação. 

 

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento. 

 

*AGÊNCIA DO BANCO ____________ Nº ________ CONTA CORRENTE Nº ____________. 

 

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente ao procedimento de 

Contratação, instaurado por esse Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)...................................., Portador(a) do RG sob nº ....................................... e CPF nº 

...................................., cuja função/cargo é..................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato. 
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..................................., ........, ................................... de 2023. 

Local e Data 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

RG: 

Cargo: 


