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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 Aquisição de materiais de expediente, conforme condições, especificações, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento: 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Pincel atômico; tinta permanente; 
cor: preto; ponta de feltro; tinta à 
base de água; recarregável com tinta 
TR;espessura de escrita: 2mm, 
4,5mm e 8mm; caixa com 12 
Unidades 

40 caixa   

2 

Caixa articulável injetada em 
poliestireno com três bandejas no 
tamanho ofício; dimensões 355 x 253 
x 120 mm 

60 unidade   

3 

Grampo plástico branco  estendido 
injetado em polietileno com 
capacidade para armazenar 
aproximadamente 600 folhas (ref. 
Offset 75g/m²). pacote c/50 und; 
plástico PP, Hastes longa, espessura 
2,70 mm, peso bruto 0,24 kg, medida 
produto acabado 305x163x25mm, 
cor Branco. 

50 Pacote   

4 

Pasta lombada A-Z larga memorando 
oficio com visor 285x250x80mm 
Preto, tamanho oficio: 
285x250x80mm 

300 unidade   

5 
Almofada para carimbo, Cor preta; 
tamanho: nº 3; tamanho 12 x 9 x 2 cm 
(C x L x A); 

50 unidade   

6 

Clipes para prender papéis nº 10/0, 
caixa cartão pequena c/ 20 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

7 

Clipes para prender papéis nº 8/0, 
caixa cartão pequena c/ 25 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

8 
Clipes para prender papéis nº 6/0, 
caixa cartão pequena c /50 unidade, 

600 Caixa   
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produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

9 

Clipes para prender papéis nº 4/0, 
caixa cartão pequena c /50 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

10 

Clipes para prender papéis nº 3/0, 
caixa cartão pequena c /50 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

11 

Clipes para prender papéis nº 2/0 
(00), caixa cartão pequena c/ 100 
unidade, produzido em aço 
niquelado, resistente a oxidação. 

600 Caixa   

12 

Clipes para prender papéis nº 1/0 (0), 
caixa cartão pequena c/ 100 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

13 

Clipes para prender papéis nº 1, caixa 
cartão pequena c/ 100 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

14 

Clipes para prender papéis nº 2, caixa 
cartão pequena c/ 100 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

15 

Clipes para prender papéis nº 3, caixa 
cartão pequena c/ 100 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

16 

Clipes para prender papéis nº 4, caixa 
cartão pequena c/ 100 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

17 

Clipes para prender papéis nº 5, caixa 
cartão pequena c/ 100 unidade, 
produzido em aço niquelado, 
resistente a oxidação. 

600 Caixa   

18 

Corretivo líquido 18ml - caixa C/12 
und, dimensões do produto - cm (a x 
b x h) - 7x11x8cm, 
composição/material-veículo 
aquoso, cargas inertes, essência, 
dispersantes e dióxido de titânio. 

40 Caixa   

19 Corretivo em fita 5mmx6m, 1 und. 100 unidade   
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20 
Fita Crepe - 24 mm x 50 m, 3m, pct. 5 
und. 

50 pacote   

21 Fita Crepe - 18 mm x 50 m, - pt 6 und. 50 pacote   

22 
Grampo galvanizado 26/6, caixa 
c/5000 und. 

200 Caixa   

23 
Livro Atas sem margem capa dura, 
205mm x 300mm - 200 fls, und. 

20 unidade   

24 
Livro protocolo de correspondência 
1/4, formato: 154 mm x 216 mm. 
número de folhas: 104 folhas, und. 

100 unidade   

25 
Pasta aba elástico plástica ofício 
18mm, und; dimensões: 34 x 25 x 2 
cm (c x l x a).  

400 unidade   

26 
Pasta aba elástico plástica ofício top 
line 20mm, und. dimensão: 335 x 235 
x 20 mm (c x l x a). 

300 unidade   

27 
Pasta aba elástico plástica ofício 
55mm soft cristal, und. dimensões: 
34 x 25 x 6 cm (c x l x a). 

200 unidade   

28 

Caneta esferográfica 
azul/preto/vermelho, caixa c/50 
unid, com ponta de 1,2 mm, tinta de 
baixa viscosidade, 

100 Caixa   

29 

Borracha branca com capa, 
especificação: indicada para grafite e 
lápis, capa protetora em plástico, cor- 
Branca. 

200 unidade   

30 

Cola branca, caixa c/12 und, 
especificações: cola líquida à base de 
água, lavável, não tóxica. tipo: 
líquida/ branca. Peso: 90g.  

50 Caixa   

31 

Super Cola Adesivo Instantâneo 20g 
cola tudo, viscosidade (cP): 80 a 120 
temperatura de trabalho (C): -55 a 
80; Preenchimento de folgas (mm): 
até 0,10 resistência ao cisalhamento 
(aço x aço): 100Kgf/cm2 

50 unidade   

32 Cola isopor 040 g, pacote c/12 und,  100 Pacote   

33 
Cola de silicone liquida 50g; Cx c/12 
und. 

100 Caixa   

34 Cola bastão 21g – pacote c/12 Und. 100 Pacote   

35 
Porta caneta clips e lembrete acrílico, 
dimensões: 8,7 x 7,5 x 23,8cm. 

60 unidade   

36 
Lápis preto, corpo preto redondo, 
grafite HB2, caixa C/72 und. (tenho 
com 144 lapis)  

70 Caixa   
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37 
Arquivo morto Polipropileno, gigante 
armar. 38 x 17 x 29; pacote c/10 Und. 

100 Pacote   

38 
Arquivo morto Polipropileno ofício, 
dimensões: 360 x 135 x 248mm. 

100 unidade   

39 

Estilete lâmina, plástico comum caixa 
c/12 und, largura da lâmina: 18 mm, 
corpo plástico, comprimento do 
estilete: 16 cm. 

40 Caixa   

40 

Grampeador 26/6 20fl,  grampeia até 
20 folhas, grampos do tipo: 24/6 - 
26/6, capacidade 150 grampos, 
dimensões 18 cm largura por 8 cm 
altura 

50 unidade   

41 

Grampeador grande 23/8-13 ate 
100fl C-1000; grampeia até 100 
folhas; espaço de 70mm para as 
folhas, grampo 23/13; dimensões: 
28,7 x 7,6 x 18,5cm 

5 unidade   

42 

Grampeador grande 23/10 60fl; 
grampeia até 60 folhas, espaço de 
58mm para as folhas, grampo tipo 
23/10 – dimensões: 22,7 x 5 x 9,4cm 

20 unidade   

43 
Caneta marca texto, multicor (pacote 
de 6 und), tinta de composição 
fluorescente. 

100 Pacote   

44 
Fita adesiva transparente, Filme de 
polipropileno      bi-orientado, pacote 
c/10 und; dimensões: (24mm x 30m). 

20 Pacote   

45 
Fita adesiva transparente larga, 
dimensão: (45mm X 100m), pacote 
c/10 und. 

20 Pacote   

46 
Apontador com depósito, depósito 
de 06 cm. 

100 unidade   

47 
Tesoura 21 cm em aço uso geral, em 
aço, tipo de corte reto. 

100 unidade   

48 
Régua em poliestireno 15cm, pacote 
c/10 und. 

60 Pacote   

49 
Régua em poliestireno 20cm, pacote 
c/10 und. 

60 Pacote   

50 
Régua em poliestireno 30cm, pacote 
c/10 und. 

60 Pacote   

51 

Perfurador 2 furos, cor: preto; 
depósito de coleta; diâmetro do furo: 
6mm; estrutura: metálica; modelo: 2 
furos; perfura até: 40 folhas; régua 
posicionadora de papel. 

60 unidade   
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52 
Perfurador 1 furo 8 folhas, dimensões 
do item (C x L x A 6 x 1.7 x 6cm). 

50 unidade   

53 
Extrator de grampo tipo piranha, 
próprio para extrair grampos (24/6, 
26/6 e 26/8). 

50 unidade   

54 
Extrator de grampos tipo espátula; 
caixa c/12 und; medida: 
comprimento 150mm. 

40 caixa   

55 

Papel A4, 75G caixa c/10 resmas, 
dimensão: 210mm x 297mm; 
quantidade: 10 pacotes c/500 folhas 
cada. 

100 caixa   

56 
Papel Sulfite Oficio 2 com resma de 
500 folhas cada, caixa c/10 und; 
216mm x 330mm. 

60 caixa   

57 
Tinta TC 42 ml nas cores: azul, preta, 
para reabastecer almofada de 
carimbo. 

20 unidade   

58 
Elástico látex amarelo, pacote c/1200 
und; 1000g. 

30 Pacote   

59 

Post-it marcadores de página, 1,3 x 
4,5 cm, cores brilhantes sortidas, 
pautadas, 50 folhas/bloco, 10 
blocos/pacote. 

100 Pacote   

60 
Post-it Mininotas, 3,8 x 5 cm, 4 
blocos/pacote, notas adesivas.  

100 Pacote   

61 
Bloco Adesivo Tili Notes 50x15mm 
500 folhas 5 Cores, Pacote c/5 blocos. 

100 Pacote   

62 
Espiral para encadernação preto 50 
mm para 450 folhas pacote c/12und. 

20 Pacote   

63 
Espiral para encadernação preto 33 
mm para 250 folhas pacote c/25und. 

20 Pacote   

64 
Espiral para encadernação preto 23 
mm para 140 folhas pacote c/60und. 

20 Pacote   

65 
Papel vergê branco A4 210x297mm 
75g/m², pacote c/100 folhas. 

50 Pacote   

66 
Papel Fotográfico A4, 180g Off Paper 
pacote c/50 Folhas.  

50 Pacote   

67 

Papel fotográfico - adesivo 135g A4 

pacote c/20 fls (Off Paper / offpaper) 

à prova  dágua. 
50 Pacote   

68 
Envelope A4, tamanho: 332 X 229 X 
324mm, 80 Gr Cx C/100 Unid. 

50 Caixa   
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69 
Envelope Carta Oficio C/cep Cof 020 
11,4x22,9cm, caixa c/50und. 

50 Caixa   

70 
Capa para encadernação A4 
transparente line pp 0,30 pacote 
c/100und. 

50 Pacote   

71 
Capa para encadernação A4 preto 
line pp 0,30, pacote c/100und.  

50 Pacote   

72 
Quadro de Aviso Cortiça Madeira 
100X90cm. 

5 unidade   

73 
Binder Clips 25mm - pacote c/12 
unid. 

50 Pacote   

74 Binder Clips 50mm - pacote c/12 und. 50 Pacote   
75 Binder Clips 32 mm - pacote c/12 und. 50 Pacote   

76 

Grampos para pastas, tipo trilho 
80mm caixa c/50 und; comprimento 
útil da lingueta (haste) 50 mm; 
capacidade para prender até 300 
folhas de papel 75g/m² 

100 Caixa   

 

1.2 A licitação e contratação se dará por valor global do lote, que para este certame será 

em lote único, contendo todos os itens especificados no item 1.1.  

1.3 A seleção do fornecedor será feita à empresa que apresentar menor preço global do 

lote, desde que atendidas plenamente às condições deste Termo de Referência. 

1.4 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos e limites estabelecidos na Lei nº 

14.133/2021. 

1.5 No preço apresentado pela empresa deverão estar incluídos todos os tributos, seguros, 

fretes, tarifas e encargos decorrentes da execução do contrato. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.  

2.1 Justifica-se a contratação do objeto para a manutenção das atividades administrativas 

e legislativas a serem realizadas pela Câmara Municipal, com vistas a uma prestação de 

serviços ágil, adequada e principalmente funcional. 

2.2 A contratação visa atender a demanda de todos os setores desta Casa Legislativa com 

o suprimento de material de expediente. Assim, o objetivo deste procedimento é manter 

a capacidade de suprimento rotineiro e de estoque no atendimento às mais variadas 

demandas, cujos quantitativos foram estimados levando-se em consideração a média de 
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consumo dos últimos anos, acrescidos de margem de segurança para as situações 

excepcionais, impedindo desta forma, que a Administração sofra com o desabastecimento 

do objeto e a descontinuidade em sua atividade. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS COMUNS 

3.1 O objeto do presente certame enquadra-se como bem ou produto comum, conforme 

definido no art. 29 da Lei nº 14.133/2021 c/c inciso II, do art. 3º do Decreto Federal nº 

10.024/2019, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente 

definidos neste Termo de Referência, tendo como base as especificações usuais de 

mercado. 

3.2. Trata-se, portanto, da aquisição de bem ou produto comum, a ser contratada mediante 

licitação, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica. 

4. DO PRAZO DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.1 A entrega do objeto será realizada no prazo de 10 (dez) dias do recebimento da nota 

de empenho pela empresa contratada, conforme a necessidade da Contratante, dentro do 

limite do prazo de vigência contratual. 

4.2. O objeto deverá ser entregue no horário das 08hs00min às 14hs00min, de segunda a 

sexta-feira, no Palácio Municipal Ver. Wilson H. de Almeida e Silva - Av. João Paulo II, 

s/n - Bairro Dom Aristides, Marituba - PA, 67200-000. 

4.3. O produto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, a critério da Contratante, quando 

em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e da Proposta 

apresentada, devendo ser substituído no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

notificação, às suas custas e sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

4.4 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável 

por acompanhar e fiscalizar o contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na Proposta. 

4.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
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4.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 4.5 não ser realizada dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como consumado o recebimento definitivo no dia seguinte ao 

esgotamento do prazo. 

4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do 

Contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

5. DO PAGAMENTO 

5.1 A nota fiscal/fatura será protocolada na Câmara Municipal de Marituba, a qual deverá 

ser apresentada, com todos os campos preenchidos, sem emendas ou rasuras, contendo a 

discriminação exata do objeto, valor e retenção dos impostos devidos, atestada pelo fiscal 

a ser designado pela Contratante.  

5.2 O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil após o recebimento definitivo 

do objeto, que se dará com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura juntamente com os 

documentos que atestam a regularidade fiscal junto à fazenda federal, estadual e 

municipal, bem como com a justiça trabalhista. 

5.3 Em havendo restrição quanto à regularidade fiscal e/ou trabalhista, o prazo constante 

no item 5.2 só começará a contar a partir da devida regularização. 

5.4 Se a nota fiscal for apresentada com erro, será devolvida para retificação e 

reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 5.2 os dias que se passarem 

entre a data da devolução e a reapresentação. 

5.5 Observar-se-á ainda, se o CNPJ apresentado na Nota Fiscal é o mesmo constante dos 

documentos habilitatórios. 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Funcional 

Programática 01 031 0001 2.001, elemento de despesa nº. 3.3.90.30.16.00 e fonte nº. 

15000000.  

7. DOS DEVERES DA CONTRATANTE: 

7.1 Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto licitado; 

7.2 Proporcionar condições para que a Contratada possa cumprir as suas obrigações; 

7.3 Efetuar o pagamento à Contratada; 

7.4 Aplicar à Contratada as sanções cabíveis;  
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7.5 Documentar as ocorrências havidas na execução do objeto;  

7.6 Fiscalizar o cumprimento das obrigações ajustadas com a Contratada;  

7.7 Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 

solicitados pela Contratada. 

8. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

8.1 Fornecer o objeto licitado obedecendo às especificações discriminadas neste Termo 

de Referência, após o recebimento do empenho pela Contratante;  

8.2 Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou aos seus bens, ou ainda 

a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pela Contratante; 

8.3 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados;  

8.4 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

8.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados 

do evento de descumprimento, os motivos que impossibilitaram o cumprimento dos 

prazos previstos neste instrumento. 

8.6 Manter preposto, durante o período de vigência deste instrumento, para representá-la 

sempre que for necessário. 

8.7 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os objetos 

recusados e devolvidos pela Contratante, sem que caiba qualquer acréscimo no preço 

contratado.  

8.8 À Contratada cabe assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, 

comerciais, trabalhistas, sociais, civis, resultantes desta contratação.  

8.9 São expressamente vedadas à Contratada:  

8.9.1 A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante durante 

a vigência deste instrumento;  

8.9.2 A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização 

da Contratante,  
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8.9.3 A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto deste 

instrumento.  

9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

9.1 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor da Contratante, 

que terá, entre outras, as seguintes atribuições: verificar se a contratação atende as 

formalidades legais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação 

completa da Contratada; verificar se o cronograma físico-financeiro da aquisição dos 

objetos se desenvolvem de acordo com a Nota de Empenho; prestar, à Autoridade 

Competente, informações necessárias ao reajustamento de preços; dar ciência à 

Autoridade Competente sobre ocorrências que possam ensejar a aplicação de penalidades 

à Contratada, alterações necessárias no objeto; atestar a conclusão das etapas ajustadas; 

prestar informações necessárias sobre o andamento da execução contratual; verificar a 

articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; atestar o 

recebimento dos objetos; comunicar à Autoridade Competente quando ocorrerem 

irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento. 

10. DA REVISÃO DE PREÇOS 

10.1. A relação que as partes pactuaram inicialmente para a justa remuneração do 

fornecimento poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial da proposta apresentada.  

10.2 O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo.  

10.3 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 

para mais ou menos, conforme o caso.  

10.4 Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado se 

configurada e comprovada a hipótese prevista no art. 124, II, “d”, da Lei n. 14.133/2021.  

11. DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

11.1 A inexecução contratual ensejará a extinção do instrumento contratual, nos termos 

do Capítulo VIII, da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes modos:  
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11.1.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta;  

11.1.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;  

11.1.3. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial.  

11.2 O descumprimento, por parte da Contratada, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais assegura a Contratante o direito de extinguir o instrumento contratual a 

qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.  

11.3 O cancelamento unilateral, com fundamento no inciso I do art. 138 e art. 139 da Lei 

n. 14.133/2021, sujeitará a Contratada à multa rescisória de até 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado do item acerca do qual foi verificado o descumprimento por parte da 

Contratada, independentemente de outras penalidades.  

12. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS 

12.1 Advertência: será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura 

do processo licitatório ou correspondam a pequenas irregularidades verificadas na 

execução do contrato, que venham ou não causar danos ao contratante ou a terceiros.  

12.2. Multas:  

12.2.1 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre 

o valor do(s) produto(s) entregue(s) com atraso;  

12.2.2 3,5% (três vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre 

o valor do(s) produto(s), pelo atraso na substituição ou na regularização daquele(s) 

entregue(s) em desacordo com as especificações; 

12.2.5. 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre 

o valor total dos produtos, pelo descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas 

no edital, ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas.  

12.3. Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, a 

Contratante poderá aplicar à Contratada outras sanções e até mesmo iniciar o processo de 

extinção do instrumento contratual.  
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12.4. Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e 

deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a Contratada notificada 

para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação.  

12.5. Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo 

administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente.  

12.6. A devolução dos valores retidos, caso não convertidos em multas, será realizada 

com a incidência de correção monetária, conforme índice utilizado pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, sem aplicação de juros de mora.  

12.7. Caso não seja possível a retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, 

os valores relativos à multa serão pagos mediante notificação de cobrança; neste caso, a 

Contratante encaminhará, no 1º (primeiro) dia útil após vencidos os prazos estipulados 

neste contrato, notificação de cobrança à Contratada, que deverá fazer o recolhimento aos 

cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança 

judicial, observando que:  

12.7.1 as multas são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, sendo os limites 

incidentes sobre cada uma delas; e  

12.7.2 na hipótese de a Contratada não efetuar o recolhimento da notificação de cobrança, 

a Contratante inscreverá o valor em dívida ativa.  

12.8 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do 

Município de Marituba, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, descredenciamento do 

Cadastro de Fornecedores, nos seguintes casos:  

12.8.1 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

12.8.2 dar causa à inexecução total do contrato;  

12.8.3 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  

12.8.4 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado;  

12.8.5 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
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12.8.6 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado;  

12.9. Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) 

anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do artigo 156, IV, da Lei n. 14.133/2021, nos 

seguintes casos:  

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

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  

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

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

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

12.9.5 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.  

12.10. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a Contratante, exigidos, 

cumulativamente:  

12.10.1 reparação integral do dano causado à Administração Pública;  

12.10.2 pagamento da multa;  

12.10.3 transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso 

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no 

caso de declaração de inidoneidade;  

12.10.4 cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;  

12.10.5 análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 

dos requisitos definidos em lei.  

12.11. Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento 

de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Contratante e, no que couber, às demais 

penalidades referidas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021.  

12.12. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e 

aceita pela Administração da Contratante, a licitante ou a contratada, conforme o caso, 

ficará isenta das penalidades mencionadas.  

12.13. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.  
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12.14. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o 

contraditório e a ampla defesa. 
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