
PROCES§O LICITAT6RIO N9 002/2023

DISP削SA N9 002/2023

SOふlα桝髄0

1. DADOS GERAIS

l.1 - A CÅMIARA DO MUNICip10 DE PARANATAMA pessoa ju嗣ca de direito p削olico,

insc而a no CNP」 sob o ng ll.240.090/0001-04, localizada na Rua Roldao Guimae誰s, n9 02,

Centro, PARANATAMA, Pe「nambuco, CEP 55.355.000, atraV6s do seu Presidetnte. SINEVAし

CAVAしCANTE D王BARROS鵜Presidente da Camara MunicipaL Ordenador de Despesas,

brasifeiro, CaSado, reSidente neste municfpio. po鴫dor do CPF ng O29.096.714-70, COnVida

Vossa Senhoria para apresentar Proposta′ COm Vistas a contrata「 por Dispensa de Licitac5o.

de acordo com o que regulamenta aしei Federain9 14.133 Art. 72 de Ol.04.2021.

2. OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente: PRESTACÅo DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E

CONSu町OR書A JURiDICA, naS COndis6es abaixo citadas neste Edital, Para um perfodo de 12

(doze meses);

2.2 - DA VIG帥CIA DO CONTRATO - O Contrato decorrente deste processo tem durac§o de

12 (doze) meses, tendo por termo in涌al a data de assinatura do mesmo, em Obedi全ncia aos

Crit釦os orcament緬os, Pelo periodo de 12 meses.

2.3 - PAGAMENTO - Prazo de pagamento sera realizado ap6s a fatura emissfb de nota fiscai e

recibo, devidamente atestado pelo contratante, naO se admitindo nenhum pagamento

antecipado.

3.一PROPOSTA DE PRECOS - A proposta de precos deve「a conter raz5o sociaI, n9 de CNP」,

PreCO menSal e gIobal at6 o dia 31/01/2023, n9 do processo licit∂t6rio e Prazo de validade

nao inferior a de 60 (sessenta) dias a contar da data estabe!ecida para apresenta阜fo, que

devera ser entregue na Sede da Camara MunicipaしCOnforme termo de refe「encia Anexo l.

4. - DOCUM帥TACÅo EXIGIDA PARA HABILITACÅo pARA CONTRATO

Por ocasiao da assinatura do cont「ato, O Fomecedor devera apresentar os dooumento§

abaixo descritos. A nao obsen庵ncia desse item acarI.eta略a nao efetiva辞o da Cont帽taき害o.

que enseja略na convoca事書o da proposta remanescente,

4. 1 - Relativos a Habilita挿o Pessoa 」uridica:

HA馴しITACÅo JU RiDiCA

a. Contrato SociaI e alterac6es

b. CNP」

C. AIvara de funcionamento



AUTO R IZACÅ0

Paranatama, 25 de Janeiro de 2023.

Venho por meio desta, AUTORIZAR abe血ra de processo para: PRESTACfio DE S駅VICOS

ESPECIAしIZADOS DE ASSESSORIA E CONSU町ORIA JURiDiCA em conformidade com a legisla辞o

apiicかeI.

Ademais, informo que para o cumprimento do objeto pretendido serao u輔zados

recursos oriundos da seguinte dotac釜0 0「事ament緬a:

6RGÅo: 01 - PODERしたGISリ町IVO

UNIDADた: 101 - CÅMARA MUNICIPAしDE PARANATAIVIA

PRO惟TO ATIVIDADE: 01.031.0001.2-001 - MANUTENCÅo DOしEGISLAVIVO

EしEMENTO DA D臨PESA: 3.3.90.35 - S駅V!COS DたCONSu町ORiA

Sem mais para o momento,

免租p砿鮪
SINEVAしCAVAしCANTE DE BARROS

Presidente



PROC各SSO LICITAT6Rro N9 002/2023

DISPENSA N9 002/2023

囲肌旺囲　彊

1. DADOSG王則りS

l.1 - A CÅMARA DO MUNIC面10 DE PARANATAMA pessoa ju嗣ca de direito pf旭lico,

inscrita no CNP」 sob o n9 11.240.090/0001-04, IocaIizada na Rua Roldao Guimae託s, n9 02,

Centro, PARANATAMA, Pemambuco, CEP 55.3与5.000, atraV6s do seu Presidetnte. SINEVAし

CAVAしCAN丁E DたBARROS - Presidente da Camara MunicipaI, Ordenador de Despesas,

brasileiro, CaSado, reSidente neste municfpio, PO鳴dor do CPF ng O29.096.714-70, COnVida

Vossa Senhoria para apresentar Proposta, COm Vistas a contratar por Dispensa de Licitac50,

de acordo com o que reguIamenta aしei Federal n9 14.133 Art. 72 de Ol.04.2021.

2. OB」た丁O

2.1 - Constitui objeto da presente: PRESTACÅo DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E

CONSu晴ORIA JURiDiCA, naS condis6es abaixo citadas neste Edital, Para um perfodo de 12

(doze meses);

2.2 - DA VIGiNCIA DO CONTR/ro - O Contrato decorrente deste processo tem durac5o de

12 (doze) meses. tendo por termo iniciaI a data de assinatu帽do mesmo, em Obedi合ncia aos

Crit6rios or鱒ment緬os, Pelo periodo de 12 meses.

2.3 - PAGAMENTO - P「azo de pagamento serarealizado ap6s a fatura emissあde nota fiscal e

recibo, devidamente atestado pe!0 00ntratante, n豹se admitindo nenhum pagamento

antecipado.

3. - PROPOSTA DE PRECOS - A proposta de precos deve「台conter razao sociai, n9 de CNP」,

Pre印menSal e global at6 0 dia 31/01I2023, n9 do processo licitat6rio e Prazo de validade

nao infe「ior a de 60 (sessenta) dias a contar da data estabe!ecida para aprese巾ac§o, que

devera ser entregue na Sede da Camara Mu面Cipal, COnforme termo de refe「encia Anexo l.

4. - DOCUM削TACÅo EXIGIDA PARA HA割田Acho pARA CONTRATO

Por ocasiあda assinatura do contrato, O Fornecedor deverるapresentar os documentos

abaixo desc亜as. A nao obse請ancia de§Se item aca什eta暗a nao efetiva辞o da Contratacao,

que ensejarきna convoca雪害o da proposta remanescente.

4. 1 - RelativosさHabiIita蹄o Pessoa Jur珊ca:

HA馴しI丁ACÅo JURiDICA

a. Cont「ato Social e alte「ac6es

b. CNP」

C. AIvara defuncionamento



PARA REGUしARIDADE FISCAしE TRABAしHISTA

d.　CND Receita federal e INSS

e.　CNDRegularidade Fiscal

f.　CND Trabalhista

QUAしiFiCACAo TEcNICA:

g) Documentag§o reIativa a capacidade t6cnica:

a)　Comprova9§O de desempenho de atividade da empresa Iicitante, atraVeS de Atestados

Ou Certid5es, fornecidos po「 pessoas jur紬ic∂S de direito p心輔co, que COmPrOvem eStar a

Iicitante executando os servi亭OS de acordo com o solicitado com as mesmas caracteristicas do

Objeto em quest50, COmPrOVando a boa qualidade dos fomecimentos.

b)　No atestado deveratonstar o nome do 6rg登o contratante, endereco, telefone, nOme e

Ca「gO do respons短el porsua expedic§o. ,

Pa調natama, 25 de Janei「o de 2023.



PROCESSOしICITAT6R10 N9 002/2023

DISPENSA Ng OO2/2023

AN各XO i

TERMO DE REFERENCIA

De事で巧めge調l

Contrata時o de pessoa fisica para: PRESTACÅo DE SERVICOS ESPECIAしIZADOS DE ASSESSORIA E

CONSU∬ORIA JURiDICA, COm fito a dar continuidade aos∴Servi印s prestados a Camara

Municipal, e, PreStando assist全ncia e orientac割o juridica ao referido 6rgao, COm nO minimo 4

(quatro) visitas semanais nas dependchcias da C含mara Municipa!, em Pelo menos um turno.

任pec卿の鈎o

⇒　Orientac5o sobre a Iega‖dade dos atos de compet全ncia da Mesa Diretora, Orientando

SObre as recomendac6es dos tribunais de contas (TCU e TCE) sempre que requisitado;

D Apoio na eIaboracao de atos legisIativos; POr胞rias; Oficios; e demais expedientes

administrativos e legislativos, relacionados a rotina da Camara Municipal, SemPre que

requisitado.

⇒　Elabora弟o de parece「es opinativos, CaSO SOlicitado, em materias de cunho juridico,

SemPre que SOIictado,

⇒　Apoio na elaborac竃o de defesas e justificativas pe「ante os 6rgaos de

SemPre que SOlictado.

⇒ Apoio ao 6rg5o de controle intemo. orientando o controlador sobre as exigencias

COnStanteS SObre a aplicag50 da legisla弟O Vigente e determinac6es dos 6rgきos de

COntrOle externo, SemPre que SOIictado.



⇒　Orientacao aos servidores sobre os p「ocedimentos para manuten弟O da C含mara

Municipal em situac5o de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasii (RFB),

SemPre que SOlicitado.

⇒ Assistencia em outras demandas que forem formuladas peIa Camara MunicipaI, em

m∂terias relacionadas ao objeto a ser contratado, desde que condizentes e correlatas

COm aS atividades referidas acima, SemPre que SOIicitado.

fbm調de p鳩事的鈎〇億鳩Se′V碑o事e調佃r m帥同○ ○償加pα調脚n書同調鈎○

⇒ 4 (quatro) visitas semanais. em pelo menos l (um) turno, COm disponib刷ade para

atendimento via ceIuIar e e-maiI, quando n着o se encontrar presente nas depend合ncias da

C合mara Municipal.

⇒　Em conformidade com os va10reS Praticados no mercado, O Valor m寂imo global (a…al〉

aceito para contratacao dos servicos deIimitados 6 de R; 52.800,00 (cinquenta e um dois

mil e oitocentos reais), divididos em 12 (doze) p「estac6es mensais de R; 4.400,00 (quatro

mil e quatrocentos reais).

6rg宕o: 01 - PODERしEGIS鵬JIVO

Unidade: 101 -くねMARA MuN!CIPAし

Programa de T「abalho: 01.031.0001.2.001 - GESTÅo DA POLITICA D亡ACÅo DO PODER

しEG ISしATIVO

Natureza da Despesa: 3.3.90.35 - Servi雪OS de ConsuIto「ia

C台mara Municipal de Paranatama - PE, em 25 de 」aneiro de 2023.

回国回国図四四回団扇
SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS

Presidente



 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023  

DISPENSA Nº 002/2023 

ANEXO II 

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 
REF.:  PROCESSO LICITATÓRIO Nº  / 2023 
 DISPENSA  Nº / 2023 

 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARANATAMA E A 
EMPRESA___________  . 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.240.090/0001-04, localizada na Rua Roldão 
Guimarães, nº 02, Centro, PARANATAMA, Pernambuco, CEP 55.355.000, representada pelo 
Sr. Presidente, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS – Presidente da Câmara Municipal, 
Ordenador de Despesas, brasileiro, casado, residente neste município, portador do CPF nº 
029.096.714-70, com endereço funcional acima descrito, doravante designada simplesmente 
CONTRATANTE, e como CONTRATADO 
Sr(a) , (nacionalidade, estado civil, profissão), residente e domiciliado na , 
nº         , Bairro, Cidade de , Estado de , CEP, 
portador do RG nº , (órgão Expedidor) e CPF nº , de agora em 
diante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 
em consonância com a Lei nº 14.133/21 e demais normas legais que regem a espécie e com 
fulcro no Processo de Licitação realizado sob a modalidade DISPENSA Nº 002/2023, às quais 
as partes se obrigam, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir declinadas: 

 
*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá estar munido de instrumento 
público de procuração. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

 
A prestação de serviços, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao 

Edital de Licitação e à Proposta apresentada pela Contratada quando do momento da 
licitação, rege-se pela Lei Federal nº 14.133/21, por suas cláusulas e pelos preceitos de 
Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e Disposições de Direito Privado. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 



 

Constitui objeto do presente a Contratação de empresa a ser contratada para 
prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica para o Poder 
Legislativo Municipal de PARANATAMA/PE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

 
O prazo contrato tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado desde que observado o disposto no art. 135 § 4º da Lei 
14.133/2021 e demais normas legais pertinentes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
Como contraprestação a prestação de serviços, objeto deste acordo, a Contratante 

pagará à Contratada o valor mensal de R$ ( ), perfazendo um valor 
global de R$ 
  ( ). 

 

§ 1º - A Contratada quando elaborar a prestação de contas do exercício anterior, para 
efeitos financeiros, considerará como uma parcela adicional, do mesmo valor da 
mensalidade contratada. 

 
§ 2º - Para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte, 

compatível com o planejamento estabelecido, bem como o projeto de revisão deste, 
também terá a Contratada direito a uma parcela adicional no mesmo valor da mensalidade 
contratada. 

 
§ 3º - O Contratante efetuará o pagamento das faturas referentes à prestação dos 

serviços objeto deste Contrato em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do 
recebimento das mesmas. 

 
§ 4º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor 
devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-
DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste contrato, correrão por 

conta dos créditos orçamentários consignadas no orçamento da Câmara Municipal de 
PARANATAMA para o exercício de 2023. 

 
 
Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO 
Unidade: 101 – CÂMARA MUNICIPAL 
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 – GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER 
LEGISLATIVO 
Natureza da Despesa: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria CLÁUSULA SEXTA - DAS 
ALTERAÇÕES 

 



 

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão 
efetivadas na forma e condições da Lei 14.133/21, formalizadas previamente através de 
Termo Aditivo, devidamente homologado que passará a integrar este contrato para todos os 
fins legais. 

 
CLÁUSULA SETIMA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 

 
O regime jurídico que rege este acordo confere a Câmara Municipal de 

PARANATAMA as prerrogativas constantes na 14.133/21, as quais são reconhecidas pela 
Contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Sem prejuízo das obrigações constantes 14.133/2 caberá, ainda, à Contratada: 
 

 

a) Apoio na elaboração de atos legislativos; portarias; ofícios; e demais expedientes 

administrativos e legislativos, relacionados a rotina da Câmara Municipal, sempre que 

requisitado. 

b)  

c) Elaboração de pareceres opinativos, caso solicitado, em matérias de cunho jurídico, 

sempre que solictado. 

d)  

e) Apoio na elaboração de defesas e justificativas perante os órgãos de controle externo, 

sempre que solictado. 

 

f) Apoio ao órgão de controle interno, orientando o controlador sobre as exigências 

constantes sobre a aplicação da legislação vigente e determinações dos órgãos de controle 

externo, sempre que solictado. 

 

g) Orientação aos servidores sobre os procedimentos para manutenção da Câmara 

Municipal em situação de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil (RFB), sempre 

que solicitado. 

 

h) Assistência em outras demandas que forem formuladas pela Câmara Municipal, em 

matérias relacionadas ao objeto a ser contratado, desde que condizentes e correlatas com as 

atividades referidas acima, sempre que solicitado. 



 

i) Utilizar técnico condizente com o serviço de assessoria a ser prestado, 
utilizando-se de todos os esforços para a sua execução; 

 
j) Utilizar todo o seu corpo técnico para a realização de pesquisa e 

desenvolvimento na área assessorada, bem como para a solução e prevenção de eventuais 
problemas; 

 
k) Realizar as visitas semanais de acordo com o cronograma estabelecido pela 

Contratante, podendo ser requeridas visitas adicionais, quando necessárias, para solução de 
questões relativas ao objeto deste Contrato; 

 
l) Realizar atendimento por e-mail, on-line e telefone; 

 
 

m) Nos termos da Lei 14.133/21, 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 à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 

 
§ 1º - É expressamente vedado à Contratada a subcontratação no todo ou em parte do 
objeto do presente contrato; 

 
§ 2º - Obriga-se a Contratada a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de 
habilitação exigidas na ocasião da licitação. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do 

disposto na Lei 14.133/2, com as alterações introduzidas por leis posteriores: 

 
I – Pelo Contratante: 

 
a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação 

de interesse, nos termos da Lei 14.133/2. Não sendo permitida esta à Contratada, por tratar-
se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão 
somente ao Ente Federativo. 

 
II – Por ambas as partes: 

 
a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regulamente comprovado, 
tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 

 
§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas da Lei nº 14.133/21 e demais 
normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento do(s) 
valor(es) do(s) serviço(s) corretamente executado(s) e aceito(s). 
 

 



 

§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base na Lei nº 14.133/21 e demais normas legais 
pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

 
§ 3º - A Contratada reconhece o direito do Contratante de paralisar a qualquer tempo ou 

suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 
executados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

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

a) Multa moratória diária de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor global do 
Contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados no Edital, ou pelo inadimplemento de 
qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser 
recolhido aos cofres da Contratante, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 
notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista no Edital, 
neste instrumento contratual ou na Lei nº 14.133/21 e demais normas legais pertinentes, por 
dia de atraso na execução do objeto contratado. 

 
b) Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da Contratada, será aplicada à 

mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, multa de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do Contrato, independentemente das penalidades previstas em lei. 

 
c) Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a Contratada poderá sofrer as 

penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação à Câmara Municipal de 
PARANATAMA. 
 

 

 
§ 1º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, poderão ainda ser aplicadas à Contratada as seguintes sanções, garantida, em 
qualquer caso, a ampla e prévia defesa: 

 
a) Advertência por escrito; 

 
b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com o 
Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 
c) Declaração de inidoneidade, nos termos da Lai 14.133/21 e demais normas legais 

pertinentes. 
 

§ 2º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE 



 

Conforme disposto na Lei 14.133/21, a publicação do presente instrumento será 
efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do 
Contratante a respectiva despesa. 

 
CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Nos termos da Lei 14.133/21, no ato da liquidação da despesa, os serviços de 

contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos 
da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade 
com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
Sob o pálio da Lei 14.133/21, fica eleito o Fórum da Comarca de PARANATAMA - PE, 

como competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do 
presente Contrato. 

 
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam. 
 

 

PARANATAMA(PE), ....... de  2023. 

 

 
Contratante 

 
 
 

Contratada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa)  , pessoa jurídica de
 direito público privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº , com sede na    , nº , Bairro 
  , Cidade de  , Estado de    , CEP  , 
neste ato representado pelo Sr(a)     , (nacionalidade, estado 
 civil, profissão), residente e domiciliado na   , nº , Bairro   , 
Cidade de , Estado de   , CEP , portador do RG nº    , 
(órgão Expedidor) e CPF nº  , DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
  , de de 2023 

 
 
 
 
 
 

 
Representante legal da Empresa 

CPF:    
 
 
 
 
 
 

(conforme Anexo IV da IN/MARE nº 05, de 21/07/95, alterada pela IN/MARE nº 09, de 
16/04/96) 



 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

(Nome da Empresa)  , pessoa jurídica de
 direito público privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº , com sede na    , nº , Bairro 
  , Cidade de  , Estado de    , CEP  , 
neste ato representado pelo Sr(a)     , (nacionalidade, estado 
 civil, profissão), residente e domiciliado na   , nº , Bairro  
 , Cidade de , Estado de   , CEP , portador do RG nº
    , (órgão Expedidor) e CPF nº  , 
DECLARA, para os devidos fins do disposto na Lei 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 
 
 

  , de de 2023 
 
 
 
 
 
 

 
Representante legal da Empresa 

CPF:    
 
 
 
 

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 


