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1. DO PREÂMBULO 
 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará informa aos interessados que, 
através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Ato da Mesa nº 076/2021, 
e de seu Pregoeiro nomeado pelo Ato da Mesa nº 078/2021, estará realizando licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, POR EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (ÚNICO), 
destinado à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, 
ARTÍFICES E CARREGADORES PARA ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO PARÁ – ALEPA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E 
ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”, objeto do Processo Administrativo nº 
003661/2021, conforme as especificações e exigências descritas neste Edital e seus 
Anexos, que dele são partes integrantes, que a Sessão Pública realizar-se-á no site 
www.licitacoes-e.com.br no dia 18 de outubro de 2021, às 10h00min (Horário de 
Brasília), para recebimento de Propostas e Documentos de Habilitação, sendo este 
procedimento regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; pela Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores; pelo Decreto Federal nº 3.555, 
de 08/08/2000 e alterações posteriores; pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019; 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, pelas demais normas 
específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais 
exigências deste Edital e seus Anexos. 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Local: www.licitacoes-e.com.br 

 Início do Acolhimento das Propostas: 06/10//2021 às 10h00min. 

 Recebimento das Propostas até: 18/10/2021 às 09h29min. 

 Abertura das Propostas: 18/10/2021 às 09h30min. 

 Início da Disputa: 18/10/2021 às 10h00min. 

 Pedidos de esclarecimentos e Impugnações: deverão ser enviados pelo site 
www.licitacoes-e.com.br ou pelo e-mail pregao.alepa@gmail.com. Contato através 
do telefone (91) 3213.4407. 

 Para efeitos de contagem de prazo, ressalta-se que o horário de funcionamento 
externo da ALEPA é de 08h00min às 14h00min, de segunda à sexta-feira. 

 

As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, 
no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este Edital. 
 

 Problemas com conexão e/ou dúvidas sobre o site “licitacoes-e”, contatar: 

 Capitais e Regiões Metropolitanas: Tel.: (91) 3003-0500 

 Demais Localidades: Tel.: 0800-7290500 

 Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília. 

 
 
 

1.1. Integram este Instrumento Convocatório, os seguintes anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência e seus anexos a seguir: 
ANEXO II – Descrição e Quantitativo de Materiais. 
Anexo II-A - Planilha de Descrição e Quantitativo de Material de Limpeza Mensal - Servente 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Anexo II-B - Planilha de Descrição e Quantitativo de Utensílios de Limpeza Trimestral - 
Servente 
Anexo II-C - Planilha de Descrição e Quantitativo de Utensílios de Limpeza Semestral - 
Servente 
Anexo II-D - Planilha de Descrição e Quantitativo de Utensílios de Limpeza Anual - Servente 
Anexo II-E - Planilha de Descrição e Quantitativo de Material de Higiene Pessoal Mensal - 
Servente 
Anexo II-F - Planilha de Descrição e Quantitativo de Equipamentos Limpeza e Conservação 
na Implantação – Servente 
Anexo II-G - Planilha de Descrição e Quantitativo de Equipamentos de Proteção Individual 
- Servente 
Anexo II-H – Planilha de Descrição e Quantitativo de Material de Copa Anual - Copeiro 
Anexo II-I - Planilha de Descrição e Quantitativo de Equipamentos de Proteção Individual 
(Copeiro) 
Anexo Il-J - Planilha de Descrição e Quantitativo de Ferramentas (Artífice) 
Anexo II-K - Planilha de Descrição e Quantitativo de Equipamentos de Proteção Individual 
(Artífice e Carregador) 
Anexo II-L - Planilha de Descrição e Quantitativo de Uniforme (Servente, Artífice e 
Carregador)  
Anexo II-M - Planilha de Descrição e Quantitativo de Uniforme (Encarregado de Serviços 
Gerais) 
Anexo II-N - Planilha de Descrição e Quantitativo de Uniforme - Copeiro 
ANEXO III – Área Física/Postos e Dimensionamento a ser limpa e Conservada; 
ANEXO IV – Do Lote; 
ANEXO V - Modelos de Declarações (Anexos: a, b, c, d, e, f, g, h); 
ANEXO VI – Modelo para apresentação da Proposta de Preços; 
ANEXO VII – Minuta de Contrato. 
 
2. DO OBJETO 
A presente licitação tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, 
HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, ARTÍFICES E CARREGADORES PARA ATENDER A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – ALEPA, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, UNIFORMES, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”, 
de acordo com as especificações técnicas e exigências descritas neste instrumento e no 
Termo de Referência (Anexo I), o qual é parte integrante deste Edital. 
 
2.1. Das especificações do Lote (único): 
 

Item Tipo de Serviços Unidade Quantidade 

01 

Serviços especializados de Encarregado de 
Serviços Gerais, incluindo mão de obra, 
encargos sociais, insumos, tributos e demais 
componentes. 

Posto 01 

02 
Serviços especializados de Servente (Tipo 1), 
incluindo mão de obra, encargos sociais, 
insumos, tributos e demais componentes. 

Posto 39 

03 
Serviços especializados de Servente (Tipo 2), 
com adicional de insalubridade de 20%, 

Posto 02 
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correspondente a limpeza nas áreas 
consideradas médico-hospitalares e 
assemelhadas, incluindo mão de obra, encargos 
sociais, insumos, tributos e demais 
componentes. 

04 

Serviços especializados de Servente (Tipo 3), 
com adicional de insalubridade de 40%, 
correspondente a limpeza de banheiros de uso 
público, incluindo mão de obra, encargos sociais, 
insumos, tributos e demais componentes. 

Posto 03 

05 
Serviços especializados de Copeiro, incluindo 
mão de obra, encargos sociais, insumos, tributos 
e demais componentes 

Posto 05 

06 
Serviços especializados de Artífice, incluindo 
mão de obra, encargos sociais, insumos, 
tributos e demais componentes. 

Posto 03 

07 
Serviços especializados de Carregador, 
incluindo mão de obra, encargos sociais, 
insumos, tributos e demais componentes. 

Posto 02 

 
2.2. Da descrição e execução dos serviços: 
A descrição e execução dos serviços estão dispostos no item 3 do Termo de Referência, 
(Anexo I), bem como, na minuta do Contrato (Anexo VII) deste Edital.  
 
2.3. Dos materiais, Equipamentos, Uniformes e demais informações: 
Os materiais, equipamentos, uniformes e demais informações, estão dispostos no Termo 
de Referência, (Anexo I), bem como, na minuta do Contrato (Anexo VII) deste Edital. 
 
 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes desta licitação estão 
previstos na dotação orçamentária, para o exercício de 2021, sob a seguinte classificação 
funcional programática: 
 

                  01.101 – Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
01.122.1496.8552 – Operacionalização das Ações Administrativas 
                30.00.00 – Despesas Correntes 
                33.00.00 – Outras Despesas Correntes 
                33.90.00 – Aplicação Direta 
                33.90.39 – Locação de Mão de Obra 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
Poderão participar deste Pregão, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, que atenderem a todas as condições do presente Edital, 
inclusive de seus anexos, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 
 
4.1. Estão impedidas de participar da presente licitação: 

4.1.1. Os interessados sob regime de concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
4.1.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;  



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021– CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 003661/2021 

 

4   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep 66.020-070  -  VS 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213.4261        

 

4.1.3. Empresas declaradas inidôneas ou suspensas de licitar e/ou contratar, no âmbito 
do Órgão e/ou da Administração Pública, conforme o art. 87, III e IV da Lei Federal nº. 
8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei nº. 8.883/94 e/ou impedidas de 
licitar e contratar com a Administração conforme o Art. 7º da Lei nº. 10.520/02;  
4.1.4. Que tenham administrador ou sócio com poder de direção, bem como o respectivo 
cônjuge, que mantenham relação de parentesco, inclusive por afinidade, até o terceiro 
grau civil, com detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 
responsável pela demanda ou contratação e com a autoridade hierarquicamente 
superior no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 
 

4.2. Será permitida a participação de consórcio de empresas, observando-se as seguintes 
condições:  

4.2.1. Deverá comprovar a existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às 
condições de liderança e será a representante das consorciadas perante o Estado;  
4.2.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação 
exigida no ato convocatório;  
4.2.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade 
técnica das empresas consorciadas;  
4.2.4. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais 
de um consórcio ou isoladamente;  
4.2.5. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações 
do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do Contrato ou instrumento 
equivalente;  
4.2.6. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira; 
4.2.7. Antes da celebração do Contrato ou instrumento equivalente, deverá ser 
promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido 
no subitem 4.2.1 deste Edital. 
 

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

a) Coordenar o processo licitatório; 
b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital; 
c) Conduzir a sessão pública na internet; 
d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 
e) Dirigir a etapa de lances; 
f) Verificar e julgar as condições de habilitação; 
g) Desclassificar propostas indicando os motivos; 
h) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade superior 

quando mantiver sua decisão; 
i) Indicar o vencedor do certame; 
j) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
k) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
l)   Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação; 
m)  Convocar o vencedor para assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente 

no prazo estabelecido. 
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6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, 
obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País. 
6.1. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 
licitante, ou seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.  
6.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, nem a Assembleia Legislativa do Estado Pará, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros.  
6.3. A chave de identificação e a senha terão validade de até 01 (um) ano e poderão ser 
utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 
credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 
6.4. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014, para 
que essas possam usufruir do tratamento diferenciado, é necessário, à época do 
credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, bem como, o preenchimento da 
declaração constante do Anexo V (d), documento imprescindível para habilitação. 
6.5. A declaração referida no subitem anterior servirá como comprovação do 
enquadramento da licitante como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos 
legais para a qualificação como “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, 
estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006 e Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014. 
6.6. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
6.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros, tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
7.1. As licitantes deverão ANEXAR, OBRIGATORIAMENTE, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, exclusivamente por meio do sistema eletrônico www.licitacoes-
e.com.br, do Banco do Brasil, opção Acesso Identificado, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no item 11 deste Edital, a proposta de preços, 
conforme modelo constante no Anexo VI, com os respectivos anexos, se for o caso, 
formulada de acordo com as especificações técnicas instruídas, com o devido 
detalhamento do objeto, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 
7.2. A licitante deverá consignar o objeto do qual deseja enviar proposta, em campo 
adequado do sistema eletrônico, os valores unitários, mensais, totais e o valor total do 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021– CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 003661/2021 

 

6   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep 66.020-070  -  VS 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213.4261        

 

Lote, em moeda corrente nacional, já considerados os tributos, fretes, tarifas e demais 
despesas decorrentes dos serviços objeto desta licitação. 
7.3. O envio da proposta, obrigatoriamente acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  
7.4. Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais.  
7.5. A proposta apresentada em desacordo com este Edital será desclassificada.  
7.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, consecutivos, contados da data 
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  
7.7. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a 
composição dos preços propostos.  
7.8.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 
7.9. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
7.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  
7.11. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
7.12. Após a abertura da sessão, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
7.13. O encaminhamento da proposta pressupõe o conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. A licitante declarará no sistema, antes de 
registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos 
neste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa. 
7.14. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances, inclusive, os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao Banco do Brasil S.A. responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
7.15. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
7.16. A licitante deverá comunicar imediatamente ao BANCO (Órgão provedor do 
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do 
uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.  
7.17. A proposta de preços vencedora deverá ser reeditada no sistema atribuindo os 
novos valores, adequando aos preços arrematados. 
7.18. Descrição detalhada das especificações do objeto, citando (onde couber), outras 
características, as quais possam permitir identificá-lo, com juntada opcional de catálogos 
e/ou prospectos.  
7.19. Preço do objeto, de acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o 
art. 43, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, em algarismos arábicos e por extenso, 
expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades e 
especificações constantes neste Edital e no Termo de Referência (Anexo I) do presente 
Edital;  
7.20. Nome do Banco, da agência e número da conta para efeito de emissão de Nota de 
Empenho e posterior pagamento; 
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7.21. Nome completo, estado civil, profissão, endereço completo, nº do CPF e do RG, 
telefone(s), e-mail e cargo na empresa da pessoa que ficará responsável pela assinatura 
do Contrato, se for o caso, e pela retirada da Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente;  
7.22. Deverão estar inclusas no preço todas as despesas necessárias a prestação dos 
serviços objeto desta licitação, sem ônus para a Administração, tais como despesas com 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais, previdenciários e comerciais, inclusive, 
demais encargos que incidam direta ou indiretamente no objeto desta Licitação;   
7.23. Cada licitante somente poderá apresentar uma única proposta, não sendo admitidas 
propostas alternativas; 
7.24. Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
elaboração das propostas de preços como justificativas de solicitação de quaisquer 
acréscimos, de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato ou instrumento equivalente, 
de indenizações ou ressarcimentos de qualquer natureza. As licitantes deverão arcar com 
todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 
7.25. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 
de negociação e julgamento da proposta. 
7.26. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor 
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
7.27. Para apresentação da proposta de preços, objeto deste Edital, deverão as licitantes 
observar os seguintes pontos: 

7.27.1. É recomendado que a licitante proceda a vistoria, “in loco”, nas instalações da 
Contratante para confirmar os tipos de materiais e, se for o caso, os quantitativos; 
7.27.2. Em hipótese alguma poderá faltar qualquer item de material/equipamento para 
a execução dos serviços; 
7.27.3. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, contendo marca de 
conformidade de qualidade (INMETRO ou similar), devendo o fiscal do Contrato rejeitar 
os materiais/equipamentos que não atendam às necessidades; 
7.27.4. Quando da reposição de materiais, tais como rodos, vassouras, escovas e etc., 
deverão esses receber o aceite do fiscal do Contrato. 

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas 
no Termo de Referência.  
8.2.1.Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante. 
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e as licitantes. 
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8.5.  Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

8.5.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor do Lote. 
8.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
8.7. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema.  
8.8. O intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ 1.000,00 (um mil reais).  
8.9. O intervalo entre os lances enviados pelas licitantes não poderá ser inferior a 5 
(cinco) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 
respectivos lances. 
8.10. Será adotado para o envio de lances neste Pregão Eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
8.11. A etapa de lances da sessão pública terá a duração de 10 (dez) minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
8.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro; 
8.16. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema.  
8.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  
8.18. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.  
8.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances. 
8.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
8.21. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE (único), 
conforme definido neste Edital e seus anexos. 
8.22. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
8.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
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participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 
8.24. Nessas condições, as propostas de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
8.25. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente, em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
8.26. Caso a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
classificadas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
8.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
8.28. A ordem de apresentação pelas licitantes será utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances). 
8.29. Havendo eventual empate entre as propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos serviços: 

8.29.1.Prestados por empresas brasileiras;  
8.29.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
8.29.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  
8.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

8.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelas demais licitantes. 
8.31.2. O Pregoeiro solicitará à licitante melhor classificada que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta.  
 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
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máximo estimado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019.  
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do subitem 9.1 do 
Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que: 

9.2.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 
9.2.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade; 
9.2.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência; 
9.2.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo estimado (Acórdão nº 1455/2018 
-TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3. Quando a licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto deste Edital, será considerada inexequível 
a proposta de preços ou menor lance que: 

9.3.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 
unitários e totais por Lote simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para 
os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
9.3.2. Apresentar um ou mais valores da Proposta de Preços que sejam inferiores 
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como: leis, 
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

9.4. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preços, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas 
no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5, de 2017, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta. 
9.5. Quando a licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 
dos preços ofertados para o mesmo item ou Lote, e a inexequibilidade não for flagrante e 
evidente pela análise da Proposta de Preços, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 
exequibilidade da proposta. 
9.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita. 

9.6.1. Na hipótese da necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.7. O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

9.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro 
9.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as 
Propostas de Preços readequadas com o valor final ofertado. 

9.8. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços apresentados na Proposta de 
Preços com aqueles praticados no mercado; 
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9.9. Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação. 
A proposta poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde 
que não haja majoração do preço proposto.  

9.9.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja 
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas 
a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas, desde que não venham a causar prejuízos às demais licitantes; 

9.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante dos serviços, ou 
da área especializada no objeto. 
9.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.13. Nos itens não exclusivos para a participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 
9.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a 
habilitação da licitante, observado o disposto neste Edital.  
 
10. DA VISITA TÉCNICA 
10.1. As Licitantes interessadas poderão efetuar visita técnica prévia nos locais onde serão 
realizados os serviços para inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes 
junto à Divisão de Serviços Gerais - DISEG, na sede da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará, no endereço: Rua do Aveiro nº 130, bairro Cidade Velha, Belém-Pará, Cep 66020-
070. A Visita Técnica poderá ocorrer em até o penúltimo dia útil anterior à data fixada para 
a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento com antecedência de 24 
(vinte e quatro) horas antes de sua realização, no horário de 08:00h às 14:00h, de segunda 
à sexta-feira, exceto nos feriados e dias facultativos, pelo telefone: (91) 3213.4306, sob 
pena de não ser atendida; 
10.2. Para a visita aos locais determinados para execução dos serviços, a proponente 
deverá enviar representante credenciado, pertencente ao seu quadro de funcionários, 
responsável técnico pela empresa, responsabilizando-se este pela indicação dos dados 
técnicos para elaboração da proposta de preços a ser apresentada; 
10.3. Caso a proponente não realize a visita técnica e demais procedimentos daí 
decorrentes, acarretará que, em hipótese alguma, a Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento das condições dos 
locais onde os serviços serão executados, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 
detalhes das execuções a serem realizadas, que utilize como justificativa para inexecução 
ou execução irregular dos serviços a serem prestados, bem como, a majoração dos preços 
contratados, devendo a empresa vencedora assumir todos os ônus dos serviços, materiais 
e equipamentos decorrentes de fatos supervenientes previsíveis; 
10.4. Caso a licitante não deseje realizar a Visita Técnica, a mesma estará obrigada a 
apresentar a  Declaração de Renúncia à Visita Técnica, conforme o Anexo V (g) deste 
Edital, que deverá ser incluída nos Documentos de Habilitação, informando que tomou 
conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram 
informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta 
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comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem a proposta de 
preços ao presente processo licitatório, em nome da empresa que representa, sob pena, 
neste caso, de inabilitação no certame; 
10.5. Quaisquer dúvidas de natureza técnica porventura surgidas por ocasião da visita 
técnica serão esclarecidas, mediante expediente dirigido à Divisão de Serviços Gerais - 
DISEG da Contratante, responsável pelo acompanhamento dos serviços; 
10.6. Quaisquer custos que os interessados tiverem em relação à visita técnica acima 
referida, será de sua própria e inteira responsabilidade. 
 
11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante 
detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

11.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.1.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor, a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.1.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de serviços similares, dentre outros. 
11.1.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

11.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, 
por falta de condição de participação. 

11.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira, conforme 
o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

11.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas; 

11.2.2. É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

11.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto 
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 
10.024, de 2019. 

11.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

11.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.5. Na hipótese das certidões exigidas neste Instrumento Convocatório, em qualquer 
das fases da licitação, não consignarem prazo de validade declarado no próprio 
documento, tampouco de não constar previsão em legislação específica relacionada com 
o citado prazo de validade, deverão os referidos documentos terem sido emitidos no 
máximo há 90 (noventa) dias, contados até a data de sua apresentação. 
11.6. Certidão Positiva com efeito de Negativa, tem o mesmo efeito da Certidão Negativa. 
11.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida 
pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, 
na forma da lei;  
11.8. Caso haja alguma documentação vencida, o Pregoeiro solicitará o envio por parte 
da licitante em campo próprio no sistema eletrônico, sendo que, havendo alguma 
dificuldade neste sistema de envio, o mesmo poderá ser substituído pelo e-mail: 
pregao@alepa.pa.gov.br, enviando no prazo de até 02 (duas) horas para cumprimento 
da diligência por parte da licitante, sob pena de inabilitação.  
11.9. O Pregoeiro poderá fazer averiguações nos sites oficiais mantidos na Internet por 
órgãos públicos acerca de requisitos a serem cumpridos pelas licitantes, tanto com 
relação à veracidade da Proposta de Preços e seus anexos, quanto aos requisitos de 
habilitação, valendo os resultados das consultas como meio legal de prova para tomada 
de decisões.  
11.10. Caso a licitante detentora do menor preço seja Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de inabilitação. 
11.11. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma 
restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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11.12. A não regularização da documentação implicará na decadência da expectativa de 
direito à Ata do Pregão Eletrônico, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a 
licitação.  
11.13. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO, POR 
LOTE (único), e atender às exigências fixadas neste Edital.  
11.14. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, 
qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste 
Edital.  
11.15. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos 
e Documentos.  
11.16. A adjudicação do objeto à licitante vencedora, feita pelo Pregoeiro, ficará sujeita à 
homologação do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 
11.17. As licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
11.18. Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado, no caso de Sociedades Comerciais 
e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentação de eleição de 
seus administradores. 
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício.   
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras no 
País, e Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

11.19. Documentos relativos à regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda, vigente na data de abertura do presente certame; 
a1. A empresa participante deverá conter na descrição das atividades econômicas, 
principal e/ou secundária, o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 
diretamente ligado aos serviços objeto da presente licitação. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, “pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual”; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas: 
- Federal: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de Tributos e 

Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, bem como, com a Seguridade 
Social – INSS; 

- Estadual: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de Débitos 
(Tributária e Não Tributária);  

- Municipal: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de Débitos 
inscritos na Dívida Ativa Municipal; 

d) Comprovação de Regularidade, através de Certidão negativa junto ao FGTS, 
fornecida pela Caixa Econômica Federal;  
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e) Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. 

 
11.20. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

11.20.1. Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta 
licitação. O(s) atestado(s) deve(em) informar, necessariamente, nome, telefone e cargo 
do responsável pelas informações atestadas e ser emitido em papel timbrado, 
devidamente assinado pelo representante legal da empresa.  

 

11.20.1.1. Não serão aceitos atestados emitidos pela licitante em seu próprio nome, nem 
algum outro que não tenha sido originado de contratação. 

 

11.20.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 
por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido(s) 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

11.20.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no Contrato Social vigente; 

 

11.20.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou 
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior, conforme o item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5, de 2017. 
 

11.20.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade 
técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
 
11.20.6. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos na 
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, 
não havendo obrigatoriedade de os 03 (três) anos serem ininterruptos, conforme item 
10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
 

11.20.7. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do Contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local 
em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
 

11.20.8. Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos de 
trabalho, a licitante deverá comprovar que tenha executado Contrato com um mínimo de 
50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados. 

 

11.20.8.1. Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior 
a 40 (quarenta), a licitante deverá comprovar que tenha executado contrato (s) em 
número de postos equivalentes ao da contratação, conforme exigido na alínea c2 do 
item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
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11.20.8.2. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o 
somatório de atestados que comprovem que a licitante gerencia ou gerenciou serviços 
de terceirização compatíveis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo 
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
 

11.20.8.3. Alvará Sanitário de funcionamento do serviço de limpeza. 
  
 

11.20.8.4. Apresentar comprovação de que a empresa possui em seu quadro funcional 
Técnico em Segurança de Trabalho, podendo tal comprovação ser feita mediante 
CTPS, contrato de prestação de serviços ou outro meio legal. 

 
11.21. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:    

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 
há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública;   
b) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive 
os termos de abertura e encerramento.   
c) A boa situação financeira a que se refere o subitem 11.21 - “a” estará comprovada 
na hipótese de a licitante dispor de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 
e Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1,0 (um) inteiro, calculado de acordo com 
a fórmula seguinte:   

  
LG = Ativo Circulante + Realizável ao Longo Prazo                 
        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo   
 

 
            SG = ___________Ativo Total________________  
                    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

  
                                            LC = __Ativo Circulante___  

             Passivo Circulante  
  

d) As empresas que apresentarem resultado menor do que 1,0 (um) inteiro em qualquer 
dos índices referidos acima, deverão comprovar que possuem patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, ou superior, por meio 
de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, de acordo com o disposto no art. 31, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93;   
e) O Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão obedecer aos requisitos formais 
de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela ciência contábil, bem como, 
assinados pelos titulares da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC. Os Balanços das Sociedades Anônimas deverão ser 
apresentados com a Ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (AGO); 
f) Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social e, por 
conseguinte, ainda não tem balanço patrimonial e balancetes contábeis, deverão 
apresentar para apuração de sua idoneidade econômico-financeira, em lugar das 
referidas peças contábeis, o competente balancete referente ao mês imediatamente 
anterior à instauração da presente licitação, devidamente assinado pelo titular da 
empresa e por profissional habilitado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; 
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  g) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante;  

g1) Estão isentas de apresentação da Certidão referida no subitem 11.21(g), as 
licitantes que estão submetidas a processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
desde que demonstrem, na fase de habilitação, sua aptidão econômico-financeira que 
comprove suportar os custos de execução do Contrato, em conformidade com a 
jurisprudência da 1ª turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça), bem como, do art. 
47 da Lei Federal nº 11.101, de 09/02/2005;     
g2) A Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação 
Extrajudicial que não estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, 
somente será aceita com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de 
sua emissão. 

 
11.22. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte 
documentação complementar:  

a) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal/88 (trabalho de menores de idade, observada a Lei nº 9.854/1999), conforme 
o modelo existente no Anexo V (a) deste Edital. 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, conforme 
o modelo existente no Anexo V (b);  
c) Declaração de conhecimento e concordância com o Edital, e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme o modelo existente no Anexo V (c);  
d) Declaração se a licitante (cumpre ou não cumpre os requisitos e se está apta 
ou não está apta) a usufruir do tratamento favorecido às Micros e Pequenas 
Empresas, conforme modelo existente no Anexo V (d); 
e) Declaração “se” a licitante possui em seu quadro de empregados um percentual 
mínimo de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de pessoas portadoras de 
deficiência, ou beneficiários reabilitados, na forma do art. 93 da Lei Federal nº 
8.213/1991, conforme modelo existente no Anexo V (e). 
f) Declaração de Visita Técnica, conforme modelo existente no Anexo V (f). 

f.1) A não apresentação da Declaração de Visita Técnica, não inabilitará a 
proponente, que, no entanto, estará obrigada a apresentar a Declaração de Renúncia 
à Visita Técnica, conforme o modelo constante no Anexo V (g) deste Edital, sob 
pena, neste caso, de inabilitação; 

g) Declaração de Contratos Firmados com a iniciativa privada e a Administração 
Pública, conforme modelo constante no Anexo V (h). 
 

11.23. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados na forma prevista no subitem 7.1 deste Edital. 
11.24. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 
11.25. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
11.26. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
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11.27. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
11.28. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

11.28.1. A declaração da licitante vencedora acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

11.29. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 
11.30. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 
11.31. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
11.32. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
11.33. Nos itens não exclusivos a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
11.34. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante 
será declarada vencedora. 
 
12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA VENCEDORA 
12.1. A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  

12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pela licitante ou seu representante legal. 
12.1.2. Apresentar a Proposta de Preços, devidamente ajustada ao lance vencedor. 
12.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante vencedora, 
para fins de pagamento.  
 

12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 
for o caso.  

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
 

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos e 
por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).  
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12.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários, mensais, totais e o preço total 
do Lote, prevalecerá o primeiro; no caso de divergência entre o valor numérico e o valor 
expresso por extenso, prevalecerá este último.  
 

12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
 

12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outra licitante. 
12.6. A proposta de preços e os documentos de habilitação da licitante vencedora 
deverão ser encaminhados em original, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da 
solicitação do Pregoeiro, ao seguinte endereço: 
  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2021 – ALEPA 

RUA DO AVEIRO Nº 130 – BAIRRO CIDADE VELHA  
BELÉM – PARÁ - CEP: 66020-070 
AOS CUIDADOS DO PREGOEIRO 

EMPRESA: 
CNPJ: 

 
13. DO CONTRATO E DA NOTA DE EMPENHO  
13.1. O Contrato decorrente da presente licitação, bem como, suas alterações, ficará 
subordinado ao Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e às normas da Lei 
Federal nº 8.666/93, e de acordo com a minuta anexa ao presente instrumento;  
13.2. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato para a prestação dos serviços 
do objeto licitado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
comunicação; em igual período a empresa deverá retirar a Nota de Empenho, contados 
da data da convocação;  
13.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato ou para a retirada da Nota de 
Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito por 
este Poder;  
13.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato ou retirar a Nota de 
Empenho dentro do prazo assinalado no subitem 13.2 ensejará a aplicação das 
penalidades estabelecidas neste Edital e seus anexos;  
13.5. Este Poder poderá, quando a convocada não assinar o Contrato ou não retirar a 
Nota de Empenho no prazo e condições estabelecidas no subitem 13.2, convocar as 
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo, pelo preço proposto na sessão de lances, ou ainda, revogar a licitação, 
independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93; 
13.6. Caso a licitante remanescente convocada não aceite assinar o Contrato ou não 
retirar a Nota de Empenho, não serão aplicadas as penalidades previstas neste Edital;  
13.7. A autoridade competente poderá, por despacho fundamentado e até a data da 
assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, desclassificar a licitante 
vencedora no caso de ter conhecimento de qualquer fato ou circunstância que desabone 
a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa da mesma, ou ainda, da 
apuração de falsidade documental anterior ou posterior ao julgamento da presente 
licitação, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93.  
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13.8. A desclassificação prevista no subitem 13.7 não ensejará o direito à indenização 
ou ressarcimento, e se dará sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
 
14. DA RECUSA DE ASSINATURA DO CONTRATO 
Consideram-se motivos justificados para recusa:  
14.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 
prejudique a contratação ou a prestação dos serviços do objeto licitado decorrente do 
registro;  
14.2. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato a ser firmado e/ou os serviços do objeto licitado; 
14.3. Decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, salvo se decorrente 
de procedimento fraudulento, devidamente comprovado;  
14.4. Dissolução da sociedade;  
14.5. Este Poder, diante da recusa, apurará, no próprio processo, as razões do 
interessado que deram origem à recusa, de que poderá resultar a liberação do 
compromisso por ele assumido, ou a rejeição da recusa e consequente aplicação das 
penalidades cabíveis, previstas neste Edital, assegurado o direito ao contraditório e a 
ampla defesa.  
 
15. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   
15.1. Após a homologação do certame, a licitante vencedora será convocada para 
apresentar GARANTIA no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de realização de 
sua convocação. 
15.2. A garantia deverá ser prestada em favor da Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará e deverá: 
a) Observar as modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
b) Corresponder ao valor de 1% (um por cento) do valor total do Contrato; 
c) Ter validade de 90 (noventa) dias, após o término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação ou alteração, caso ocorram; 

15.3. Na hipótese de renovações decorrentes de prorrogações e/ou alterações, a 
CONTRATADA será convocada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, renovável 
justificadamente por igual período, apresentar nova garantia relativa ao prazo renovado 
e/ou que abranja as alterações contratuais eventualmente incidentes; 
15.4. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, por dia de 
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 
15.5. O não cumprimento da apresentação da renovação da garantia autoriza a 
Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993; 
15.6. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato; 
b) Prejuízos diretos causados à administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do Contrato; 
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração; e 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
Contratada, quando couber. 

15.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados na alínea “d” do subitem 15.6, observada a legislação que rege a matéria; 
15.8. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a CONTRATADA 
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pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, caso esse 
pagamento não ocorra até o fim do primeiro mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas 
diretamente pela Assembleia Legislativa. 
15.9. Em se tratando de garantia prestada em caução em dinheiro, o depósito deverá ser 
feito mediante autorização específica da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em 
conta determinada por esta, para depósito bancário no montante determinado em favor 
desta instituição, a qual será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do art. 56, 
§ 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

15.9.1. O comprovante de realização do depósito bancário deverá ser entregue no 
Departamento Administrativo para fiscalização e controle do Contrato, que após, 
encaminhará ao Departamento Financeiro para conciliação e registro. 

15.10. Se a opção de garantia for pelo Seguro-garantia: 
15.10.1. A apólice deverá indicar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará como 
beneficiária; 

15.10.2. Não será aceita apólice que contenha cláusula que excetue ou exclua a 
responsabilidade da CONTRATADA, da instituição garantidora da contratação ou 
contrária aos interesses da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
15.10.3. Cláusula de atualização financeira; 

15.11. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 
15.11.1. Afirmação do Fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento das 
obrigações contratuais à ALEPA independentemente de interpelação judicial, caso o 
afiançado não cumpra suas obrigações; 
15.11.2. Renúncia expressa do fiador ao beneficiário de ordem e aos direitos previstos 
nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; 
15.11.3. Cláusula de atualização financeira; 

15.12. Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá: 
15.12.1. Ter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo 
Governo Federal, constando entre aqueles previstos na legislação especifica; 
15.12.2. Ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, podendo 
a Assembleia Legislativa do Estado do Pará recusar o título ofertado, caso verifique a 
ausência desses registros. 

15.13. Se houver acréscimo ao valor do Contrato, a Contratada se obriga a fazer a 
complementação da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for 
verificada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
15.14. Será considerada extinta a Garantia: 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mediante Termo 
Circunstanciado, de que a empresa cumpriu todas as Cláusulas do Instrumento 
Contratual; 
b) Com a extinção do Contrato; 
c) Isenção de Responsabilidade da Garantia. 

15.15. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará não executará a Garantia na ocorrência 
de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

15.15.1. Caso fortuito ou força maior; 
15.15.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 
15.15.3. Descumprimento das obrigações pela empresa, decorrentes de atos ou fatos 
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praticados pela Administração; 
15.15.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
15.15.5. Caberá à própria Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
apurar a isenção da responsabilidade, não sendo a entidade garantidora parte no 
processo instaurado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 
15.15.6. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item Da Garantia da Execução dos Serviços. 
15.15.7. Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão 
ser comunicados pela Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará à 
empresa e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o 
término de vigência do Contrato. 
 

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
As formas de recebimento dos serviços estão descritas no Termo de Referência (Anexo 
I), e na minuta do Contrato (Anexo VII) deste Edital. 
 
17. DA FISCALIZAÇÃO 
17.1. A fiscalização e a atestação das notas dos serviços serão realizadas pelo fiscal do 
Contrato, conforme indicado em ato de designação, este fiscal deverá estar lotado na 
Divisão de Serviços Gerais da ALEPA. 
17.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, que serão 
exercidos por representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), 
especialmente designados na forma dos artigos 67 a 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
17.3. O(s) fiscal(is) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará deverão ter a experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do Contrato. 
17.4. O (s) fiscal (is) do Contrato participará(ão) ativamente das sistemáticas de 
supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços, noticiando o Chefe da 
Seção de Portaria e Zeladoria e da Divisão de Serviços Gerais da Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, qualquer alteração ou anormalidade identificada durante a execução 
dos serviços e as providências que foram tomadas para sua solução. Caso, o fato a ser 
resolvido esteja acima das atribuições do(s) fiscal(is), o Departamento Administrativo 
deverá tomar providências quanto a notificação à CONTRATADA. 
17.5. O(s) fiscal(is) do objeto a ser contratado deverá(ão) observar o seguinte: 

17.5.1. Emitir Ordem de Execução de Serviços, a partir da data da assinatura do Contrato, 
para ciência da CONTRATADA do início dos serviços; 

17.5.2. Elaborar planilha-resumo de todo o Contrato, contendo todos os empregados 
terceirizados que prestam serviços nos prédios da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, com as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, 
salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, 
auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras 
trabalhadas; 
17.5.3. Anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
17.5.4. Verificar, mensalmente, se a execução dos serviços está em conformidade com 
especificado em Contrato; 
17.5.5. Verificar a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços, o 
qual deverá conter a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
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Edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações e, se 
possível, marca, qualidade e forma de uso; 
17.5.6. Certificar as Notas Fiscais dos serviços devidamente prestados pela 
CONTRATADA, ao ser convocado pela Divisão de Serviços Gerais da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará; 
17.5.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) fiscal(is), 
deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas 
convenientes e informadas imediatamente ao Departamento Administrativo (DA). 
17.5.8. Caberá a Divisão de Serviços Gerais, juntamente com o Departamento 
Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Pará: 

a) Repassar à autoridade superior, proposta de rescisão do Contrato, quando o objeto 
estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, 
ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que 
ensejem a adoção dessa medida, garantida à ampla defesa à CONTRATADA; 
b) Examinar as carteiras profissionais dos empregados da CONTRATADA 
disponibilizados para os serviços, para comprovar o registro de função e, se o salário 
está em conformidade com a proposta escrita; 
c) Verificar, mensalmente, se a execução dos serviços está em conformidade com 
especificado em Contrato, descontando-se do valor devido, o equivalente à 
indisponibilidade dos serviços e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadas; 
d) Notificar a CONTRATADA, com base no relatório de fiscalização e acompanhamento, 
a respeito de fatos e atos que estiverem em desacordo com os Termos do Contrato, 
para que proceda a elaboração de procedimento administrativo para possível aplicação 
de penalidades previstas no Instrumento Contratual, e se for o caso, o desconto em 
fatura da mesma. 

17.5.9. A atuação do(s) fiscal(is) ou equipe de fiscalização não excluem o disposto no 
Anexo VIII - Da fiscalização Técnica e Administrativa, da Instrução Normativa nº 05/2017. 
17.5.10. A existência da fiscalização por parte da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, não diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA, no cumprimento do 
objeto a ser contratado. 
17.5.11. A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre 
que for necessário. 
17.5.12. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará poderá exigir o afastamento de 
qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que cause embaraço a fiscalização, 
ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem 
atribuídas. 
17.5.13. Não obstante a CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela 

execução do objeto contratado. 
17.5.14. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará reserva-se o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe: 

17.5.14.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas neste Edital 
e no Termo de Referência, com seus respectivos anexos, Contrato e Proposta da 
CONTRATADA; 

17.5.14.2. Realizar contatos diretos com a CONTRATADA e/ou seu representante legal; 
17.5.14.3. Ordenar a retirada imediata e substituição de empregado da Contratada que 
estiver sem uniforme; que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 
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17.5.14.4. Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuição, 
submetendo à autoridade superior as questões controversas decorrentes da execução 
da contratação, com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, 
preferencialmente no âmbito administrativo; 

17.5.15. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente 
o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
17.5.16. O fiscal técnico do Contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA, 
a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizados. 
17.5.17. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação 
realizada. 
17.5.18. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços 
com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
17.5.19. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação dos 
serviços em relação à qualidade exigida, bem como, quando esta ultrapassar os níveis 
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serão aplicadas 
as sanções à Contratada, de acordo com as regras previstas no Contrato. 
17.5.20. É vedada a atribuição à CONTRATADA da avaliação de desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços. 
17.5.21. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde 
que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho 
e qualidade da prestação dos serviços 
17.5.22. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 
técnico do Contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 
em consonância com os indicativos previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a 
ser encaminhado ao gestor do Contrato. 
17.5.23. A fiscalização administrativa, poderá ser efetivada com base em critérios 
estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o Contrato como um todo, 
e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
 

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
18.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado por períodos subsequentes, desde que 
obedecidas às mesmas condições estipuladas neste Edital e no Instrumento Contratual, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
18.2. A Empresa contratada não poderá ter sofrido qualquer punição de natureza 
pecuniária. 
 
 
19. DOS VALORES ESTIMADOS  
Estimam-se os valores da presente licitação, conforme disposto no quadro abaixo:  

 

LOTE - único 
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Item Tipo de Serviços Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Mensal 

(R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

01 
Encarregado de 
Serviços Gerais 

Posto 01 R$ 4.905,66 R$ 4.905,66 R$ 58.867,92 

02 Servente (Tipo 01) Posto 39 R$ 4.713,02 R$ 183.807,78 R$ 2.205.693,36 

03 Servente (Tipo 02) Posto 02 R$ 5.277,99 R$ 10.555,98 R$ 126.671,76 

04 Servente (Tipo 03) Posto 03 R$ 5.842,94 R$ 17.528,82 R$ 210.345,84 

05 Copeiro Posto 05 R$ 5.179,62 R$ 25.898,10 R$ 310.777,20 

06 Artífice Posto 03 R$ 4.801,37 R$ 14.404,11 R$ 172.849,32 

07 Carregador Posto 02 R$ 3.600,07 R$ 7.200,14 R$ 86.401,68 

VALOR TOTAL DO LOTE (R$) R$ 3.171.607,08 

19.1. Os valores estimados foram apurados pela média das cotações de mercado, 
realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com empresas que possuem 
atividade compatíveis com o objeto da presente licitação, não podendo, entretanto, as 
propostas financeiras terem valores superiores aos informados, sob pena de 
desclassificação.  
19.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
20. DO PAGAMENTO E CONTA VINCULADA 
20.1. O PAGAMENTO será processado pela Departamento Financeiro, após a regular 
prestação dos serviços, mediante processo normal de liquidação e liberação dos recursos 
financeiros, a quem cabe a expedição da Ordem Bancária, de acordo com cronograma de 
desembolso de até 30 (trinta) dias. 
20.2. É condição para o processamento do pagamento, a apresentação por parte da 
CONTRATADA da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviço(s) regularmente 
prestado(s), acompanhada(s), obrigatoriamente, dos documentos exigidos para a 
contratação,  tais como: Certidões Negativas de Débito da Fazenda Federal, Municipal, 
INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), na Divisão de Serviços Gerais da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará - DISEG/ALEPA, para sua devida certificação, 
pelo Fiscal do Contrato, conforme o disposto no Artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93, bem 
como, o rol da documentação discriminada abaixo: 

20.2.1. GFIP correspondentes às Guias de recolhimento das Contribuições Sociais (INSS 
e FGTS), com comprovante de entrega/pagamento e recolhimento individualizado por 
empregado vinculado à execução contratual, relativas ao mês anterior ao serviço que se 
refere à Nota Fiscal/Fatura; 
20.2.2. Comprovante de pagamento da remuneração, acompanhada da Folha de 
Pagamento dos Empregados, correspondentes ao mês da última Nota Fiscal/Fatura 
vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados, na forma do § 4º do Artigo 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril 
de 1995; 
20.2.3. Cópia da folha individual de frequência de cada empregado vinculado à execução 
contratual e relação mensal do total de funcionários, contendo nº de CPF, data de 
admissão, função e local de execução do serviço; 
20.2.4. Cópia dos recibos de entrega dos vales-transportes e vales-alimentação de cada 
empregado vinculado à execução contratual, caso haja a obrigatoriedade do pagamento, 
em caso da CONTRATADA fornecer o benefício alimentício, por intermédio de outra 
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empresa que trabalhe com cartão magnético, deverá apresentar cópias dos respectivos 
comprovantes de crédito disponível nos cartões dos empregados. 

20.3. O PAGAMENTO será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem 
bancária, no banco XXXX, agência XXXXXX e conta corrente XXXXXXX, devidamente 
indicado pela CONTRATADA. 
20.4. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os 
números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito 
dos serviços prestados. 
20.5. A Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará reserva-se ao direito 
de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito da 
CONTRATADA em consequência de penalidade(s) aplicada(s) durante a execução 
contratual. 
20.6. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação 
regular em relação à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao 
Ministério do Trabalho (CNDT), apresentados em atendimento às exigências de 
contratação estiverem com a validade expirada, bem como, a CONTRATADA deixar de 
cumprir com as obrigações trabalhistas, o pagamento ficará retido até a apresentação de 
novos documentos dentro do prazo de validade e/ou o devido cumprimento de suas 
obrigações. 
20.7. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Administração da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para 
pagamento a partir da data de sua reapresentação. A devolução do documento não 
aprovado pela Administração da ALEPA, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que 
a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços, ou deixe de efetuar o pagamento 
devido a seus empregados e demais obrigações decorrentes da execução do presente 
instrumento. 
20.8. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará poderá sustar o pagamento de qualquer 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, no caso de: 

20.8.1. Execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 
20.8.2. Existência de débito ou pendência de qualquer natureza com a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará; 
20.8.3. Verificação de débitos junto a órgãos Federais, Estaduais, Municipais e 
Fiscalizadores da Classe. 

20.9. As comprovações de regularidade da CONTRATADA deverão corresponder ao 
período de execução e à mão de obra alocada para a prestação dos serviços. 
Considerando a Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, e visando à garantia do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE depositará, mensalmente, 
em conta vinculada específica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º 
salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do Contrato, em 
consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no item 1, Anexo XII 
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05/2017, os quais somente serão liberados para o 
pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições: 

20.9.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário 
dos empregados vinculados ao Contrato, quando devido; 
20.9.2. Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto 
na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao Contrato; 
20.9.3. Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário 
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória, porventura, devida 
sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato; 
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20.9.4. Ao final da vigência do Contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e 
20.9.5. O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução 
completa do Contrato, após a comprovação, por parte da CONTRATADA, da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados. 
20.9.6. A movimentação da conta vinculada será efetivada mediante autorização da 
CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 
20.9.7. A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar 
os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas 
dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato. 

20.9.8. Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do 
Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 
20.9.9. A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização 
trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à 
instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
apresentação dos documentos comprobatórios da CONTRATADA. 
20.9.10. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias, porventura, realizadas para 
a quitação das obrigações trabalhistas. 
20.9.11. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, na 
fase do encerramento do Contrato, somente após a comprovação da quitação de todos 
os encargos trabalhistas e previdenciários, relativos aos serviços prestados com a devida 
homologação pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados. 
20.9.12. A CONTRATANTE, fundamentada no Anexo XII da instrução Normativa 
SLTI/MP nº 05/2017, exigirá, no momento da assinatura do Contrato, a autorização da 
CONTRATADA para fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários 
e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 
previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 
20.9.13. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 
FGTS poderá ensejar o pagamento, em juízo, dos valores em débito, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
20.9.14. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento sem prejuízo das sanções cabíveis, 
nas hipóteses em que a CONTRATADA: 

20.9.14.1. Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a 
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
20.9.14.2. Deixar de utilizar materiais/equipamentos e recursos humanos exigidos para 
a execução dos serviços, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada; 
20.9.14.3. Deixar de entregar os benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação aos 
empregados alocados na execução dos serviços contratados.  
 

21. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

21.1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea 
“d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do Contrato, os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados, 
mediante o instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, quando 
devidamente comprovada a incidência na economia do Contrato, de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
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execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso 
será formalizado por ADITAMENTO. 

21.2. Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar 
atualização dos valores, elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando 
os novos valores, para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro e para que o 
valor disponibilizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para estes gastos, 
esteja compatível com os valores de mercado. 
21.3. Em se tratando de custos referentes à mão de obra alocada na prestação dos 
serviços, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio do instituto da 
REPACUTAÇÃO, no caso em que os valores poderão ser reajustados pelo percentual de 
VARIAÇÃO SALARIAL RESULTANTE DO ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO 
COLETIVO DE TRABALHO, perante a devida comprovação da empresa. 
21.4. Nos casos de variação de preços dos materiais e equipamentos fornecidos pela 
empresa, o instituto utilizado será o REAJUSTE DE PREÇOS, que deverá se basear na 
variação do ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, apurado e divulgado 
pelo IBGE, levando-se em consideração o período compreendido entre a data limite de 
apresentação dos preços propostos pela Contratada à Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará, constante no Edital de Licitação, e a data em que o índice foi divulgado 
oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste, perante 
a devida comprovação da Contratada. 
21.5. Os valores referentes aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, 
eventualmente, poderão ainda sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes 
casos: 

21.5.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, na 
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivo da execução do ajustado ou 
ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos 
termos do art. 65, inc. II, “d” e § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
21.5.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 
mercado, ou ainda, quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 

22. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
22.1. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a 
anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do Contrato, é direito da 
CONTRATADA, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, 
conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do 
Brasil, sendo assegurada à CONTRATADA, a manutenção das condições efetivas da 
proposta inicial. 

22.1.1. Fica estabelecido, como condição para eventual repactuação, que a Contratada 
deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se 
mantenha a proporção determinada no subitem 15.3 deste Edital, em relação ao valor 
contratado. 

22.2. A repactuação de preços será concedida, desde que seja observado o interregno 
mínimo de um ano: 
22.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação, decorrente da 
variação dos custos da mão de obra, será contado a partir da data do acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da 
proposta, devendo repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente 
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desses instrumentos. 
22.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da 
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 
22.5. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas a partir da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, exclusivamente para os itens que as motivaram, e apenas em relação à 
diferença, porventura, existente. 
22.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada 
de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha 
de custos e formação de preços, com a comprovação do aumento dos custos ou do novo 
acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a 
variação de custos objeto da repactuação. 
22.7. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o 
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do registro, 
no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva 
de trabalho que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo 
Contrato. 
22.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
22.9. A Administração disporá de até 60 (sessenta) dias para a decisão sobre o pedido de 
repactuação, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação 
dos custos. 
22.10. Este prazo ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou 
apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da 
variação dos custos. 
22.11. A Administração poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela CONTRATADA. 
22.12. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento e não poderão 
alterar o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato, exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. 
22.13. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a 
vigência do Contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 
contratual ou com o encerramento do contrato. 
22.14. Nas situações abaixo relacionadas, o Contrato poderá ser prorrogado e o 
instrumento de aditamento da prorrogação poderá conter cláusula - por solicitação da 
CONTRATADA, acompanhada das devidas justificativas, desde que não tenha dado causa 
para o descumprimento do prazo estabelecido neste item para solicitação de repactuação, 
ou por interesse da Administração, devidamente justificado – prevendo a possibilidade de 
repactuação pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou 
convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria 
profissional: 

22.14.1. O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido registrado até a data 
da prorrogação Contratual; 
22.14.2. O acordo ou convenção coletiva de trabalho for registrado, ou procedido à 
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em 
que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a prorrogação; 
22.14.3. Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver 
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo 
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração. 
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22.15. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer, exclusivamente, para os 
itens que a motivaram e apenas em relação à diferença, porventura, existente; 
22.16. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, a manutenção do equilíbrio econômico do Contrato, com base no disposto no 
Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
23. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
23.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no 
período de 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato pela CONTRATADA. 
23.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços, conforme alínea 
“d”, inciso II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 será, se aplicável, processada mediante 
a celebração de APOSTILAMENTO, caso não coincida com o período da prorrogação da 
vigência contratual, que será feito por ADITAMENTO. 
23.3. O REAJUSTE DOS PREÇOS no que diz respeito ao fornecimento de MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, quando cabível, será realizado com base na variação do ÍNDICE DE 
PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), no período compreendido entre a data limite 
de apresentação do preço proposto pela Contratada à Administração da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará, constante neste Edital de Licitação, e a data em que o índice 
foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal 
revisão. 
23.4. Em conformidade com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, o reajuste 
só poderá ocorrer nos contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, 
após decorrido doze meses da apresentação da proposta da empresa ou do orçamento a 
que ela se referir, se assim couber. 
23.5. Os Contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados 
ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições contidas no § 3º da Lei nº 
10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
23.6. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno 
direito qualquer estipulação de periodicidade inferior a um ano. 
 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
24.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato. A 
contratada iniciará os serviços e entregará os materiais, objeto deste Instrumento, em 
prazo não superior a 05 (cinco) dias consecutivos após a assinatura do Instrumento 
Contratual e devido recebimento da Nota de Empenho. Caso o atendimento não seja feito 
dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa contratual; 
24.2. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica; 
24.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 
24.4. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio da ALEPA em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou 
prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização 
ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 
24.5. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua, de seus empregados ou prepostos, 
obrigando-se, a assumir as responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou 
extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 
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cumprimento do ajuste a ser firmado; 
24.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 
24.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda 
que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a 
terceiros; 
24.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou contingência; 
24.9. Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente 
instrumento, nas dependências da CONTRATANTE, familiar de agente público que neste 
exerça cargo em comissão ou função de confiança; 
24.10. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau. 
24.11. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da celebração do Contrato, os profissionais necessários à 
realização dos serviços, de acordo com o quantitativo solicitado; 
24.12. Apresentar à Fiscalização do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, 
e sempre que solicitado, atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como 
quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma 
forma, tenham relação com o objeto do Contrato e/ou com a prestação dos serviços 
contratados; 
24.13. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de 
otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a 
racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos; 
24.14. Manter seus empregados sempre atualizados por meio da promoção de 
treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e 
participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e 
sempre que a CONTRATANTE entender conveniente; 
24.15. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto à 
Fiscalização do Contrato a relação nominal dos empregados, indicando nome completo, 
função, local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG), de 
CPF, endereço e telefone residencial e número de celular; 
24.16. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 
24.17. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando, preferencialmente, os portadores de atestados de boa conduta e demais 
referências; 
24.18. Manter disciplina nos locais dos serviços retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 
inconveniente pela CONTRATANTE; 
24.19. Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por ano, com reposição a cada semestre, 
para cada profissional alocado, conforme especificações constantes do Anexo II e 
crachás de identificação com fotografia recente, inclusive Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s), no que couber, tudo sujeito à aprovação da CONTRATANTE, vedado o 
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repasse dos respectivos custos aos seus empregados; 
24.20. Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com 
fotografia recente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no 
aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído 
imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante 
comunicação da Fiscalização; 
24.21. Registrar, controlar e apresentar/comunicar, diariamente, à Fiscalização do Contrato 
a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas; 
24.22. Nomear Encarregado de Limpeza responsável pelos serviços, com a missão de 
garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária 
aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando 
houver necessidade, à Fiscalização do Contrato e tomar as providências pertinentes para 
que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar 
a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, estar sempre em contato 
com a Fiscalização do Contrato, o qual poderá ter acesso ao controle de frequência diária 
sempre que julgar necessário; 
24.23. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu 
Encarregado; 
24.24. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios no local de trabalho; 
24.25. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta 
execução dos serviços; 
24.26. A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos químicos 
necessários, que estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não 
causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e redes de 
água e esgoto; 
24.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos 
os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento 
de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, contendo marca de qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações; 
24.28. A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, os materiais informados no Termo 

de Referência e, eventualmente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, se assim 
for solicitado; 
24.29. Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade suficiente 
e qualidade adequada, contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou 
similar); 
24.30. Submeter ao Fiscal do Contrato para avaliação de qualidade, no início do Contrato 
e diante de qualquer mudança, os materiais citados no item anterior; 
24.31. Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução 
dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos 
em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 
sistemas de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica; 
24.32. Apresentar à Fiscalização do Contrato listagem de equipamentos, materiais ou 
utensílios de sua propriedade a serem utilizados nos serviços, mantendo sob sua guarda 
uma cópia, para eventuais conferências ou ajustes; 
24.33. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações 
formuladas; 
24.34. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos, 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021– CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 003661/2021 

 

33   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep 66.020-070  -  VS 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213.4261        

 

comprovadamente, causem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros durante a 
permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 
24.35. Fornecer aos seus funcionários, até o último dia útil do mês que antecede ao mês 
de sua competência, os benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação, de acordo com 
o horário de trabalho, bem como qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom 
e completo desempenho de suas atividades; 
24.36. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, 
indenização trabalhista, vale-transporte, auxílio alimentação e outros encargos previstos 
em lei, incidentes ou decorrentes do Contrato, tendo em vista que os empregados da 
CONTRATADA não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 
24.37. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de 
admissão quanto ao longo da vigência do Contrato de trabalho de seus empregados, os 
exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 
anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 
24.38. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos 
empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por 
falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 
24.39. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal, de sua residência até as 
dependências da CONTRATANTE, e vice versa, por meios próprios em caso de 
paralisação dos transportes coletivos; 
24.40. Fornecer à Fiscalização do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se 
houver, bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos 
substitutos; 
24.41. Fornecer, mensalmente, à Fiscalização do Contrato, cópia dos comprovantes de 
pagamento dos benefícios de vale-transporte, auxílio alimentação e salários, junto com a 
Nota Fiscal/Fatura; 
24.42. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos 
seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos 
empregados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação 
dos mesmos, exibindo sempre que solicitado as comprovações respectivas; 
24.43. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no item anterior, a 
CONTRATADA deverá apresentar justificativa a fim de que a CONTRATANTE possa 
verificar a realização do pagamento; 
24.44. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados 
aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; 
24.45. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de 

circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos 
empregados nas datas regulamentares; 
24.46. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e 
apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da 
elaboração da fatura; 
24.47. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre a 
Fiscalização do Contrato e o preposto da CONTRATADA, de forma permanente, incluindo 
dias não úteis; 
24.48. Registrar em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, 
os principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados; 
24.49. Efetivar a reposição da mão de obra, sempre que solicitado pela Fiscalização, nos 
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prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às 
mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos: 

24.49.1. Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no 
prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ciência do afastamento; 
24.49.2. Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir 
da data de início do período; 
24.49.3. Em outras situações, sempre que solicitado pela Fiscalização do Contrato, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação. 
24.49.4. Encaminhar à Fiscalização do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, a relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como 
informar os dados daqueles que irão substituí-los; 

24.50. Relatar, por escrito, à Fiscalização do Contrato toda e qualquer anormalidade 
observada que afete à prestação dos serviços; 
24.51. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas 
devidas aos seus funcionários; 
24.52. Orientar os funcionários para que se comportem de forma cordial, e sempre dentro 
dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços; 
24.53. Apresentar à CONTRATANTE, em observância às disposições do subitem 2.1, 

alíneas “a” a “d”, Anexo VIII-B da IN/SLTI/MPOG nº 05/2017, nos seguintes prazos, as 
informações e/ou documentos listados abaixo: 

  24.53.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso: 
a) Nota Fiscal/Fatura; 
b) Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente 
com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos 
equivalentes, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução 
dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores; 
c) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do 
empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, 
conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão 
contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados 
a que se referem os recolhimentos; 
d) Comprovante da entrega dos benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação aos 
empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o que não serão 
liberados os pagamentos das referidas faturas; 
e) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução 
dos serviços contratados, quando necessário; 
f) Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de 
férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da 
Lei; 
g) Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na 
execução dos serviços contratados, exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a 
CAGED; 
h) Cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo 
coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 
i) Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação 
aos empregados vinculados ao Contrato. 
 

   24.53.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE: 
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado a critério da 

CONTRATANTE; cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 
serviços, em que conste como tomador a CONTRATANTE; 
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b) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação 

dos serviços ou, ainda, quando necessário e cópia de recibos de depósitos bancários; 
c) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, auxílio 

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou 
ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 
qualquer empregado; e 

d) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 

forem exigidos por lei ou pelo Contrato. 
 

24.53.3. Quando da extinção ou rescisão Contratual, após o último mês de prestação 
dos serviços, no prazo definido no Contrato: 
a) Termos de rescisão dos Contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 
contratuais; 
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; e 
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

24.53.4. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por: 
a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus 
empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido em dependência 
da CONTRATANTE; 
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 
d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação; 
e) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de 
pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 
f) No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o 
desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos 
trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da 
CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis; 
g) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
do Contrato sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 
h) Executar diretamente o Contrato sem transferência de responsabilidades a terceiros; 
i) Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a contratação; 
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato; 
k) Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra 
utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do Contrato; 
l) Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições para contratação, sob 
pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 
m) Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias 
após a assinatura do Contrato, cópias dos ofícios com comprovantes de entrega e 
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recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante 
cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) 
às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto 
no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações; 
n) O procedimento informado no item anterior somente será exigido se a CONTRATADA 
não se dedicar exclusivamente à atividade de limpeza e conservação, ou a exercer em 
conjunto com outras atividades para as quais seja vedada a opção pelo Simples 
Nacional, em observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 
18, todos da Lei Complementar nº 123/2006; 
o) Autorizar, no momento da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE a reter, a 
qualquer tempo, a garantia na forma prevista no Contrato; 
p) Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 
serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 
sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de 
verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas; 

     q) Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de 
extrato de recolhimento sempre que solicitado pela Fiscalização do Contrato. 

 
25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
25.1. Deverá proceder ao pagamento, do objeto do Contrato, dentro do cronograma de 
liberação dos recursos financeiros, pelo Departamento Financeiro da ALEPA, em até 30 
(trinta) dias; 
25.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações contratuais; 
25.3. Exercer a fiscalização e acompanhamento dos serviços por servidor (es) designado 
(s) para esse fim, representando a Administração da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará e participando ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 
controle de qualidade dos serviços, noticiando a Administração por meio da Divisão de 
Serviços Gerais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – DISEG, qualquer alteração 
ou anormalidade identificada durante a execução dos serviços, ficando a cargo do 
Departamento Administrativo notificar a CONTRATADA e elaborar processo administrativo 
para aplicação de penalidades previstas, quando o fato assim requerer; 
25.4. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 
execução dos serviços; 
25.5. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à execução do objeto; 
25.6. Impedir que terceiros executem o objeto do Contrato; 
25.7. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo com 
as especificações dos serviços; 
25.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas 
de natureza grave; 
25.9. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do Contrato; 
25.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os 
serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato; 
25.11. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor 
especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 

25.12. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, exigindo sua correção no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela 
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CONTRATANTE; 
25.13. Conferir, vistoriar e aprovar os materiais, equipamentos, utensílios, ferramentas, 
EPI´s e uniformes a serem entregues pela CONTRATADA, os quais deverão estar em 
acordo com a relação mínima discriminada no Termo de Referência, isto através do Fiscal 
do Contrato da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
25.14. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais; 
25.15. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança 
no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização e que 
adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram 
designadas; 
25.16. Elaborar relatório de acompanhamento mensal, por meios dos servidores 
devidamente designados para fiscalização e acompanhamento do Contrato, registrando as 
ocorrências relativas aos serviços, o nome dos empregados faltosos (caso não haja 
substituição pela CONTRATADA), com o horário e o dia da falta e o número de 
substituições ocorridas no mês. O desempenho dos empregados da CONTRATADA e os 
serviços realizados deverão ser avaliados, e esta avaliação deverá ser encaminhada ao 
Departamento Administrativo para devida ciência, até o quinto dia do mês subsequente ao 
serviço executado. As informações registradas e conciliadas darão origem aos descontos 
nas faturas mensais, com eventual penalização a ser aplicada à CONTRATADA. 
25.17. Proibir que os empregados disponibilizados pela CONTRATADA, durante a 
execução dos serviços, desempenhem funções que não as definidas em Contrato e nos 
seus respectivos aditivos, e muito menos que sejam utilizados para a realização de tarefas 
particulares; 
25.18. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços; 
25.19. Realizar, quando legalmente autorizado, a retenção dos impostos e contribuições 

incidentes sobre a prestação do serviço, através do Departamento Financeiro; 
25.20. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do 
recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de 
verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP nº 05/2017 e suas 
alterações, como o recolhimento do FGTS por meio dos seguintes documentos: Cópia do 
Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); Cópia da GRF 
do FGTS com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento 
bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; Cópia 
da Relação dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
25.21. Exigir da CONTRATADA os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: 
Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); Cópia 
do Comprovante de Declaração à Previdência; Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) 
com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário 
ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; Cópia da 
relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
25.22. Exigir da CONTRATADA as cópias dos comprovantes de pagamento dos salários, 
vales-transportes e auxílio alimentação dos empregados postos à disposição da 
Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; da folha individual de 
frequência de cada empregado vinculado à execução contratual e relação mensal do total 
de funcionários, contendo nº de CPF, data de admissão, função e local de execução dos 
serviços; 

25.23. Verificar, antes de cada pagamento, a regularidade da CONTRATADA, mediante 
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consultas on-line aos Sistemas que permitam acesso ao Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ 
e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais 
(FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso; 
25.24. Proceder a vistoria nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio da 
Fiscalização do Contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a 
imediata regularização das falhas eventualmente detectadas; 
25.25. Solicitar da CONTRATADA a Ficha de Registro dos Empregados e manter 
arquivado durante a vigência contratual; 
25.26. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa; 
25.27. Comunicar à Secretaria de Estado da Receita Federal, em obediência ao princípio 
da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, 
conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a 
comunicação no prazo assinalado de 90 (noventa) dias após a assinatura do Contrato; 
25.28. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do 
Brasil - RFB; 
25.29. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 
deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
26.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará poderá, resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

26.1.1. Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital e no 
Termo de Referência, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total mensal 
do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 
 

26.1.2. Multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre 
o valor total mensal do Contrato, caracterizando inexecução total do Contrato, bem como 
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a dois anos, pela recusa em retirar a Nota de 
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente e sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

26.1.3. 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 Administração da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior; 
 

26.1.4. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
CONTRATADA que: 

26.1.4.1. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
26.1.4.2. Não apresentar situação regular no ato de assinatura do Contrato; 
26.1.4.3. Se recusar, injustificadamente, em retirar ou receber a Nota de Empenho; 
26.1.4.4. Falhar na execução do Contrato; 
26.1.4.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
26.1.4.6. Fizer declaração falsa; 
26.1.4.7. Cometer fraude fiscal; 
26.1.4.8. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 
 

26.1.5. O retardamento da execução do serviço estará configurado quando a 
CONTRATADA: 

27.1.5.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 05 
(cinco) dias, contados da data de assinatura do instrumento contratual; 
26.1.5.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos em Contrato 
por 03 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

 

26.1.6. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas no item anterior: 

26.1.6.1. Pela prestação dos serviços em desconformidade com o especificado e aceito; 
26.1.6.2. Pelo fornecimento de materiais e equipamentos em desconformidade com o 
especificado e aceito; 
26.1.6.3. Pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
26.1.6.4. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Edital e no 
Termo de Referência. 

26.2. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
26.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em relação a um 
dos eventos arrolados no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 
26.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
26.5. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante Processo 
Administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante 
estabelecido no art. 87, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
26.6. As situações dispostas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 poderão ensejar, a 
critério da Administração, a rescisão unilateral do Contrato. 
26.7. Sempre que não houver prejuízo para a Administração da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, as penalidades impostas poderão ser transformadas em outras de menor 
sanção, a critério exclusivo da Administração. 
 
27. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DAS IMPUGNAÇÕES E DOS 
RECURSOS 
27.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações, referentes ao processo 
licitatório, deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de 
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abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo site 
www.licitacoes-e.com.br ou pelo e-mail pregao.alepa@gmail.com; 

27.1.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá 
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos; 
27.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão 
divulgadas pelo sistema licitacoes-e, e vincularão os participantes e a administração; 

27.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital do Pregão, por meio 
eletrônico, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública;  

27.1.1. Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 
suficientemente claros e precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a 
apreciação das propostas, não cabendo às licitantes direito a qualquer reclamação 
posterior;  
27.1.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado 
pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo 
de até 02 (dois) dias úteis, contados da data do seu recebimento;  
27.1.3. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame; 
27.1.4. A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas;  

27.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na 
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias, que começará 
a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

27.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do subitem 27.2 deste Edital, importará na decadência desse 
direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 
vencedora.  

27.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  
27.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
27.5. Se não reconsiderar a sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 
instruído, à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e 
homologação do procedimento.  
 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste 
Edital e seus anexos, bem como, na observância dos preceitos legais e regulamentares 
que a regem; 
28.1. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em 
qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações 
complementares que o Pregoeiro porventura julgar necessário;  
28.2. O Pregoeiro poderá convocar servidores qualificados deste Poder, para oferecer 
suporte técnico e/ou jurídico às suas decisões, independente da equipe de apoio; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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28.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto 
à veracidade das declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das 
exigências deste Edital e seus anexos;  
28.4. As modificações ocorridas neste Edital obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do 
art. 21, da Lei Federal nº. 8.666/93;  
28.5. No julgamento da habilitação e das propostas de preços, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 
28.6. É permitida a extração de cópia dos autos do processo, mediante solicitação por 
escrito ao Pregoeiro, conforme disposto no art. 3º, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no 
art. 5º, XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal; 
28.7. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará reserva-se ao direito de revogar a 
presente licitação, por razões de interesse público ou por decorrência de fato 
superveniente comprovado; e anulá-la por vício, no todo ou em parte, resguardando-se o 
direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, consoante prevê a Lei Federal nº 
8.666/93, bem como, adiar, suspender ou transferir a data de abertura, sem que isso 
caiba à licitante, direito a indenização, seja a que título for; 
28.8. A cópia deste Edital poderá ser obtida no endereço eletrônico 
www.transparencia.alepa.pa.gov.br/licitacao.php, ou por intermédio do site 
www.licitacoes-e.com.br ou na sala da Comissão de Pregão deste Poder, sito à Rua do 
Aveiro nº 130, bairro Cidade Velha, Cidade Belém, Estado Pará, CEP 66020-070, das 
08:00 às 14:00 horas, de segunda-feira à quinta-feira e das 08:00 às 12:00 horas na 
sexta-feira, mediante apresentação de PEN-DRIVE, CD, DVD, ou dispositivo similar; 
28.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas 
disposições da legislação em vigor; 
28.10. Fica eleito o foro de Belém-Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta 
Licitação.  

 
Belém-PA, 05 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

MARCELO GOMES PINHEIRO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO  
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, 
conservação, higienização, copeiragem, artífices e carregadores para atender a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, incluindo o fornecimento de recursos humanos, 
uniformes, materiais e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, 
conforme especificações e exigências detalhadas neste Termo de Referência. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  
2.1. A contratação dos serviços, objeto do presente Termo de Referência, se justifica pela 
necessidade de manutenção e conservação dos ambientes de trabalho, na intenção de 
garantir que os bens móveis e imóveis permaneçam limpos e em condições satisfatórias 
para atendimento ao público interno e externo, tornando o ambiente salubre.  
2.2. É necessário ressaltar que a ALEPA não dispõe de recursos humanos em seu quadro 
efetivo e tampouco servidores, detentores de conhecimento especializado, para realizar as 
atividades que se busca terceirizar.  
2.3. A legislação adicional aplicável à contratação, do objeto do presente Termo de 
Referência, encontra amparo na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto nº 3.555, 
de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005; no Decreto Federal nº 7.892, de janeiro de 2013; na Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; no Decreto n.º 6.204/2007, aplicando-se, subsidiariamente, as 
normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
2.4. Os serviços, materiais, equipamentos e saneantes referenciados neste Termo de 
Referência, enquadram-se na modalidade de bens e serviços comuns, cujo padrão de 
desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no edital e anexos, por meio de 
especificações usuais de mercado, conforme parágrafo único do Art. 1º da Lei 10.502/2002. 
 
3. DA DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
3.1. Regime de execução indireta: empreitada por preço global. 
3.2. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas na 
metodologia, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sendo estes de primeira 
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qualidade, e ainda, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislações aplicáveis. 
3.3. Os serviços serão prestados por profissionais pertencentes ao quadro funcional da 
Contratada, nas dependências dos prédios pertencentes à estrutura organizacional da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
 
3.4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.4.1. A produtividade mínima, para os serviços de limpeza, conservação e higienização, 
considerada para efeito de composição deste Termo de Referência, será adotada de 
acordo com os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017 
e alterações, devendo atender integralmente às necessidades da Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará. 
3.4.2. A jornada de trabalho adotada será de 40 (quarenta) horas semanais, e sempre que 
possível deverão anteceder ou suceder a dos servidores da sede, de forma a evitar que a 
execução dos serviços interfira no desenvolvimento de atividades internas e no 
atendimento ao público. 
3.4.3. A estimativa de mão de obra necessária para execução dos serviços, objeto deste 
Termo de Referência, será calculada, no que couber, com base na produtividade mínima 
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 
05/2017 e suas alterações. 
3.4.4. Os serviços especificados neste Termo de Referência não excluem outros similares 
que porventura se façam necessários para a boa execução das tarefas. 
3.4.5. Os serviços de limpeza, conservação e higienização serão executados por 
profissionais capacitados. 
3.4.6. A prestação dos serviços deverá observar as normas regulamentadoras prescritas 
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e legislação complementar, além dos 
dispositivos contidos na Convenção Coletiva de Trabalho das categorias profissionais 
envolvidas na contratação. 

 
3.6. DAS ÁREAS DE ATENDIMENTO 

3.6.1. Os serviços de limpeza e conservação serão contratados com base na área física a 
ser limpa e conservada, estabelecendo-se o custo por metro quadrado (m²), observando a 
peculiaridade, produtividade, periodicidade e frequência de cada tipo de serviço. 
3.6.2. Os serviços de encarregado serão contratados com base na proporção 
encarregado/servente, estabelecida na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017 e os 
serviços de copeiragem, artífice e carregador serão contratados por postos, para 
funcionamento na sede da ALEPA. 
3.6.3. Os índices de produtividade mínima de limpeza, no âmbito das Unidades da 
Assembleia Legislativa do Pará, foram estabelecidos em função do tipo de área a ser limpa, 
de sua complexidade e a força de trabalho necessária à execução dos serviços, 
considerando-se, ainda, o prazo determinado para sua realização, como assevera a 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

3.6.3.1. Áreas Internas: 
a) Pisos acarpetados: 800 m2 a 1.200 m2;  
b) Pisos frios: 800 m² a 1.200 m2; 
c) Almoxarifados/galpões: 1.500 m² a 2.500 m2; 
d) Oficinas: 1.200 m² a 1.800 m2; 
e) Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão: 1.000 m² a 1.500 m2; e 
f) Banheiros: 200 m² a 300 m². 
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3.6.3.2. Áreas Externas: 
a) Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações: 1.800 m² a 2.700 m2; 
b) Varrição de passeios e arruamentos: 6.000 m² a 9.000 m2;  
c) Pátios e áreas verdes com alta frequência: 1.800 m² a 2.700 m2;  
d) Pátios e áreas verdes com média frequência: 1.800 m² a 2.700 m2; 
e) Pátios e áreas verdes com baixa frequência: 1.800 m² a 2.700 m2; e 
f) coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária: 100.000 m2. 
 

3.6.3.3. Esquadrias Externas: 
a) face externa com exposição a situação de risco: 130 m² a 160 m²;  
b) face externa sem exposição a situação de risco: 300 m² a 380 m²; e 
c) face interna: 300 m² a 380 m². 

3.6.3.4. Fachadas Envidraçadas: 130 m2 a 160 m², observada a periodicidade prevista no 
Projeto Básico;  

3.6.4. O dimensionamento da área física a ser limpa e conservada foi obtido com base na 
medição da área total, ocupada por cada um dos prédios utilizados pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará, que necessitam desses serviços, conforme descrição 
constante na tabela abaixo: 

Prédio Pavimentos Áreas m² 

Nº 
Banheiros 
abertos ao 

público 

Nº 
Banheiros 
privativos 

Esquadrias 
(m²) 

Endereço 

Palácio da 
Cabanagem 

Semi 
enterrado 

1.137,34 2 6 66,52 
Rua do 

Aveiro nº 
130, Cidade 

Velha, 
Belém-PA, 
Cep 66020-

070 

Semi elevado 1.031,00 0 6 127,60 

2º Pavimento 1.032,00 1 5 159,28 

3º Pavimento 1.027,28 3 4 100,72 

4º Pavimento 1.027,43 2 6 111,16 

Fachada 0,00 0 0 501,02 

Abel 
Figueiredo 

Semi 
enterrado 

391,08 0 0 0,00 
Rua do 

Aveiro nº 
130, Cidade 

Velha, 
Belém-PA, 
Cep 66020-

070 

Semi elevado 321,1 3 3 88,16 

2º Pavimento 311,15 3 3 96,90 

3º Pavimento 312,84 3 3 82,80 

4º Pavimento 300,31 3 3 82,80 

Paulo 
Fonteles 

     

Rua do 
Aveiro nº 

130, Cidade 
Velha, 

Belém-PA, 
Cep 66020-

070 

Semi elevado, 
subsolo e 
térreo 

655,84 9 4 15,12 

2º Pavimento 308,01 1 3 23,52 

Fachada 0 0 0 283,92 

Plenário 
Interno 

0 0 0 550,70 

Plenário 
Externo 

0 0 0 53,52 

Casa da 
Presidência 

Semi elevado 246,61 0 2 0,00 
Rua do 

Aveiro nº 
76, Cidade 

Velha, 
Belém-PA, 

Térreo 248,67 0 2 24,40 

Fachada 0 0 0 45,20 
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Cep 66020-
070 

Almir 
Gabriel 

Térreo 2.359,21 3 9 28,50 
Rua Doutor 
Malcher nº 
53, Cidade 

Velha, 
Belém-PA, 
Cep 66020-

250 

1º Pavimento 2.185,21 4 14 32,88 

Waldemar 
Chaves 

Térreo 1.041,09 1 1 0,00 Travessa 
Félix Roque 

nº 282, 
Belém-PA 

1º Pavimento 755,14 1 3 0,00 

São 
Francisco 

Térreo 222,62 1 1 9,92 Travessa 
São 

Francisco nº 
131, Batista 

Campos, 
Belém-PA, 
Cep 66023-

185 

1º Pavimento 207,07 0 5 74,74 

2º Pavimento 202,54 0 5 78,50 

3º Pavimento 202,54 0 5 0,00 

 
3.7. DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 

3.7.1. As áreas aqui indicadas são aquelas que compõem a Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, o que implica dizer que, outras poderão ser incluídas/excluídas ou, até 
mesmo, as atuais serem aumentadas/reduzidas, de acordo com as necessidades que se 
apresentarem ao longo da vigência do Contrato. 
 

Nº 
Ord. 

Prédios Endereço 

1 
Palácio Cabanagem, 
Abel Figueiredo e Paulo 
Fonteles 

Rua do Aveiro nº 130, Cidade Velha, Belém-PA, 
66020-070. 

2 Presidência (Casarão) 
Rua do Aveiro nº 76; Cidade Velha, Belém-PA, 
66020-070. 

3 
Prédio Senador Almir 
Gabriel (Garagem) 

Rua Doutor Malcher nº 53, Cidade Velha, Belém-
PA, 66020-250. 

4 
Prédio – Waldemar 
Chaves 

Travessa Félix Roque nº 282, Cidade Velha, 
Belém/PA. 

5 Prédio São Francisco 
Travessa São Francisco nº 131, Batista Campos-
Belém-PA, 66023-185. 

 

3.8. DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.8.1. Os índices de produtividade adotados como de referência nos serviços de limpeza e 
conservação serão os estabelecidos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, 
calculados para uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-
feira, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, nos locais indicados acima: 

3.8.2. O quantitativo total de serventes que será necessário para a execução do serviço foi 
estimado de acordo com o disposto no Art. 8º, §§ 1º a 4º, da Portaria SLTI nº 42, de 11 de 
Agosto de 2011, convertendo-se as áreas do órgão que apresentam produtividades 
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diferenciadas para a de 800m², de modo a facilitar a identificação do valor limite para área 
total do imóvel e o quantitativo total de serventes, com possíveis arredondamentos, 
conforme quadro abaixo: 

 

3.9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.9.1. Encarregado de Serviços Gerais 
 

a) Diariamente, uma vez quando não explicitado 
a1) Reportar-se à Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da 
execução dos serviços, inclusive para recebimento de tarefas. 
a2) Realizar visitas diárias nos locais da prestação dos serviços, no início de cada dia 
de trabalho, visando repassar as orientações necessárias e fiscalizar a execução das 

atividades; 
a3) Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações; 
a4) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom 
desempenho do trabalho; 
a5) Fazer escala de mutirões, entregando as relações ao fiscal do Contrato, caso 
necessário ou quando solicitado; 
a6) Fiscalizar e orientar os serviços desenvolvidos pelos demais funcionários, 
controlando a frequência e relatando as ocorrências relativas ao desempenho de cada 
um, bem como a distribuição e utilização dos materiais; 
a7) Informar para o fiscal do Contrato e para a CONTRATADA as faltas de funcionários 
e ocorrências relativas aos serviços. 

b) Semanalmente 
b1) Fazer escala de serviços semanais, entregando as relações ao fiscal do Contrato, 
periodicamente ou quando solicitado; 
b2) Controlar e distribuir os materiais de limpeza semanal, armazenando-os em local 

destinado para este fim. 
 

c) Mensalmente 
c1) Fazer escala de serviços mensais, entregando as relações ao fiscal do Contrato, 
periodicamente ou quando solicitado. 
C2) Controlar e distribuir os materiais de limpeza mensal, armazenando-os em local 
destinado para este fim. 
 

3.9.2. Servente 
 

a) Diariamente 
 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de limpeza, conservação, higienização, 
copeiragem, artífices e carregadores para atender a 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA 

TOTAL 

FUNÇÃO 

Encarregado de Serviços Gerais 01 

Servente - tipo 1 39 

Servente - tipo 2 (insalubridade de 20%) 02 

Servente - tipo 3 (insalubridade de 40%) 03 

Copeiro 05 

Artífice 03 

Carregador 02 
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a1) Área Interna 
I. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, 
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive 
aparelhos elétricos e eletrônicos, extintores de incêndio, entre outros; 
II. Aspirar o pó em todo o piso acarpetado, tapetes, passadeiras e capachos; 
III. Retirar o pó e realizar a limpeza dos telefones com flanela e produtos adequados; 
IV. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos e todos os móveis; 
V. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 
VI. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos de mármore, 
cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 
VII. Varrer os pisos de cimento; 
VIII. Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 
domissanitário desinfetante, no mínimo duas vezes ao dia ou quando houver 
necessidade; 
IX. Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras 
áreas molhadas, duas vezes ao dia; 
X. Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido as dependências 
sanitárias, quando necessário; 
XI. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos e 
removendo-os para o local adequado; 
XII. Limpar as escadas e corrimãos; 
XIII. Proceder com a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber. 
XIV. Limpar e suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela 
Administração; 
XV. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
XVI. Semanalmente, uma vez quando não explicitado. 
XVII. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 

b) Semanalmente 
 

b1) Área Interna 
I. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
II. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 
III. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes; 
IV. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos 
móveis encerados; 
V. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e 
poltronas; 
VI. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 
VII. Lavar os balcões e os pisos vinílicos de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
VIII. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 
IX. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool; 
X. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
XI. Limpar estantes e armários e atrás de móveis, armários e arquivos; 
XII. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica e 
madeira; 
XIII. Limpar, com produto neutro, portas, corrimãos, barras e batentes pintados a óleo 

ou verniz sintético; 
XIV. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos 
móveis encerados; 
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XV. Polir divisórias, móveis e utensílios de madeira; 
XVI. Limpar detalhadamente estofados com produto apropriado para forrações de 
couro, tecidos ou plástico dos assentos e poltronas; 
XVII. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras e 
outros similares; 
XVIII. Lavar os balcões e os pisos vinílicos de mármore ou granito, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
XIX. Passar pano úmido com desinfetante nos telefones; 
XX. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 
XXI. Limpar quadros, placas, pinturas e painéis; 
XXII. Lavar lixeiras, carrinhos utilizados para remoção e contêineres utilizados na 
coleta de lixo; 
XXIII. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 

b2) Área Externa 
I. Lavagem das calçadas de acesso, retirada de manchas e extração de pó; 
II. Lavar os pisos vinílicos de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados 
com detergente, encerar e lustrar; 
III. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 
IV. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 

b3) Esquadrias (face interna/externa) sem risco 
I. Limpar todos os vidros, face interna e externa, aplicando-lhes produtos ante 
embaçantes com equipamentos e acessórios adequados. 
 

c) Mensalmente 
c1) Área Interna 

I. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
II. Limpar forros, paredes e rodapés; 
III. Limpar cortinas com equipamentos e acessórios adequados; 
IV. Limpar persianas com produtos adequados; 
V. Remover manchas de paredes; 
VI. Limpar portas, grades, basculantes, caixilhos e janelas; 
VII. Inspecionar geladeiras e/ou frigobares e promover suas limpezas; 
VIII. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

 
d) Semestralmente 

d1) Área Interna 
I. Efetuar a lavagem das áreas acarpetadas; 
II. Limpar as calhas, grelhas e luminárias; 
III. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 
IV. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos de mármore ou granito, 
cerâmicos, de marmorite e emborrachados. 
 

3.9.3. Copeiro 
I. Higienização dos utensílios da copa; 
II. Manusear máquinas industriais na cozinha ou na copa; 
III. Manter o ambiente limpo e organizado; 
IV. Zelar pela limpeza e guarda de equipamentos e utensílios; 
V. Apresentar-se conforme as normas higiênico-sanitárias; 
VI. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Encarregado. 
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3.9.4. Artífice 

a) Diariamente, uma vez quando não explicitado 
I. Desentupir ralos, pias, vasos sanitários e esgotos; 
II. Montagem e desmontagem de divisórias, prateleiras, móveis, estofados, utensílios, 
equipamentos em geral e qualquer outra peça, limpando-as e arrumando-as de acordo 
com instruções; 
III. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro 

(de malha, de enrolar, pantográfica, de correr e outros similares); 
IV. Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade; 
V. Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das 
dependências de trabalho. 
 

3.9.5. Carregador 
a) Diariamente, uma vez quando não explicitado 

I. Reparar e movimentar cargas e descargas de mercadorias em caminhões ou 
qualquer outro veículo de carga; 
II. Movimentar mercadorias, mobiliários e processos; 
III. Entregar e coletar encomendas e equipamentos; 
IV. Manusear cargas especiais; 
V. Reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; 

VI. Movimentar e/ou transportar mobiliários, processos e equipamentos em geral, 
interna e externamente, quando necessário; 
VII. Acomodar mercadorias no almoxarifado por ocasião de sua entrega; 
VIII. Conferir notas fiscais; 
IX. Demais atividades da mesma natureza e grau de complexidade pertinentes à 
função. 

 
3.10. Posto de Serviço e Jornada de Trabalho 

3.10.1. A CONTRATADA colocará à disposição da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, funcionários habilitados à realização dos serviços de limpeza, conservação, 
higienização, copeiragem e carregamento em quantidade correspondente a produtividade 
(mínima) x tamanho da área, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, 
todos pertencentes ao seu quadro de empregados. 
3.10.2. A duração dos serviços para todos os postos não excederá 08 horas diárias, 
devendo ser prestados em dois turnos, de 04 horas diárias cada, no período compreendido 
entre 07:00h e 18:00h, de segunda a sexta-feira. 
3.10.3. Os horários de trabalho e postos de serviço poderão sofrer alterações nos casos 
de conveniência da Administração e para atender as suas necessidades, que deverá 
comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para 
que sejam tomadas as providências necessárias, desde que obedecida carga horária 
conforme o Decreto-Lei nº 5.452/43 (CLT) e definida neste Termo de Referência mediante 
aprovação da Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 

4. DA ESCOLARIDADE DOS PROFISSIONAIS  
4.1. Exige-se para os cargos de Servente, Copeiro e Carregador o nível de escolaridade de 
“ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO”. Para os cargos de Encarregado de Serviços 
Gerais e Artífice o nível de escolaridade será de “ENSINO MÉDIO COMPLETO”. Para o 
preenchimento das vagas, referentes a essas Categorias Profissionais, deverá ser 
comprovada pela CONTRATADA a escolaridade mínima exigida, mediante a apresentação 
de Diploma ou Certificado emitido por Instituição legalmente credenciada pelo Ministério da 
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Educação. 
4.2. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da CONTRATANTE, 
cabendo à CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para análise curricular e, se for o caso, aprovação. 
 
5. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES  
5.1. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento da mão de obra e 
simultaneamente pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, máquinas, 
equipamentos e utensílios, EPI’s e uniformes discriminados neste Termo de Referência, bem 
como outros que se fizerem necessários a boa prestação dos serviços, conforme condições 
a seguir: 
 

5.1.1. Materiais de Limpeza e Conservação 
5.1.1.1. Os materiais a serem utilizados nos serviços de limpeza e conservação deverão 
possuir registro no Ministério da Saúde, quando cabível, e serem de boa qualidade e em 
quantidade suficiente para atender aos serviços, competindo à CONTRATADA sua 
definição final, devendo conter em suas embalagens o nome do fabricante, a marca e as 
demais especificações necessárias à ação fiscalizadora; 
5.1.1.2. A CONTRATADA deverá manter estoque mínimo para 30 (trinta) dias dos 
materiais necessários à completa execução do objeto deste Termo de Referência, nos 
locais da prestação dos serviços; 
5.1.1.3. Os materiais entregues acompanhados da relação discriminando quantidades, 
espécie, peso, volume, com a devida distribuição nos prédios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará a serem atendidos, serão vistoriados, conferidos e aprovados pelo 
Fiscal do Contrato e só serão aceitos de primeira qualidade; 
5.1.1.4. A CONTRATADA deverá, imediatamente, substituir os produtos que estejam em 
desacordo com os parâmetros definidos na relação de materiais constante neste Termo 
de Referência; 
5.1.1.5. Os materiais de uso durável serão substituídos somente quando houver 
necessidade, tendo como prazo de substituição mínima a cada trimestre; 
5.1.1.6. As despesas referentes a todos os materiais utilizados nos serviços de limpeza, 
conservação, higienização, copeiragem, artífice e carregador correrão às expensas da 
CONTRATADA, estando o custo incluído no valor total da proposta; 
5.1.1.7. Em caso de necessidade de diluição de determinados materiais de consumo a 
serem aplicados na execução do objeto deste Termo de Referência, deverá ser 
obedecido, obrigatoriamente, pela CONTRATADA a proporção recomendada pelo 
fabricante do produto; 
5.1.1.8. A relação quantitativa e periódica de material de limpeza não é exaustiva e não 
exime a CONTRATADA da total responsabilidade do fornecimento de outros materiais 
necessários e/ou reposição do estoque devido a variações de consumo necessários à 
perfeita execução dos serviços, devendo os materiais serem entregues no 5º dia útil de 
cada mês, conforme tabela constante do anexo II deste Termo. 

5.1.1.9. A definição de saneantes domissanitários: 
a) São substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em 
ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, 
compreendendo: 

a.1. Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 
microrganismos quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 
a.2. Detergentes: destinados a dissolver gorduras, higiene de recipientes, vasilhas e a 
aplicações de uso doméstico; 
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a.3. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes, desinfetantes e 
respectivos congêneres destinados à aplicação em objetos inanimados e em 
ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao 
registro, industrialização, entrega ao consumo e fiscalização. 

 
5.1.2. Máquinas, Equipamentos e Utensílios 

a) A CONTRATADA deverá manter em local previamente indicado pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), os equipamentos e máquinas especificados 
(incluídos todos os acessórios) nas quantidades constante do anexo II deste Termo, em 
estado de novo e em perfeitas condições de uso e funcionamento, de modo a evitar 
acidentes e prejuízos às instalações. 
b) Os equipamentos referem-se ao mínimo necessário para a realização dos serviços. 
Entretanto, qualquer outro equipamento ou máquina necessários e/ou acréscimos nos 
quantitativos deverá ser fornecido pela CONTRATADA e sem ônus para a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará. 
c) Todos os equipamentos e ferramentas à disposição do serviço deverão ser de boa 
qualidade. 
d) Os equipamentos e ferramentas deverão ser substituídos, sem ônus para a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará, sempre que necessário, seja por desgaste natural ou 
defeito que impossibilite sua perfeita utilização, ou por extravio, ficando a CONTRATADA 
responsável pela guarda dos mesmos. 
 

5.1.3. Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s 
a) Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Individual 
- EPI’s constantes neste Termo de Referência, sendo estes ditos essenciais à integridade 
física do trabalhador, não sendo permitida sua ausência na execução dos serviços, sob 
pena da CONTRATADA sofrer as sanções determinadas neste Termo de Referência; 
b) Os EPI’s deverão ser efetivamente utilizados, quando de situações que necessitem de 
seu uso, ficando a CONTRATADA responsável pela orientação da correta utilização dos 
equipamentos, bem como o Fiscal do Contrato de cobrar a utilização e o fornecimento 
dos mesmos; 
c) Todos os EPI’s a serem utilizados no serviço deverão estar de acordo com o disposto 
na NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho, conforme legislação em vigor; 
d) Todo e qualquer empregado que se recuse a utilizar os EPI’s nos serviços objeto deste 
Termo de Referência, nas condições do item anterior, deverá ser substituído no prazo de 
24h (vinte e quatro) horas, sendo considerada a sua atitude como inconveniente, 
imprudente e perigosa; 
e) Os EPI’s deverão ser substituídos, sem ônus para a Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará, sempre que necessário, seja por desgaste natural ou defeito que impossibilite 
sua perfeita utilização, ou por extravio, ficando a CONTRATADA responsável pela guarda 
dos mesmos; 
f) A relação de Equipamentos de Proteção Individual, constante do anexo II deste 
Termo, refere-se ao mínimo necessário para a execução dos serviços. Entretanto, 
qualquer outro equipamento necessário e/ou acréscimos nos quantitativos deverá ser 
fornecido pela CONTRATADA e sem ônus para Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará. 
 

5.1.4. Uniformes 
a) A CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos para os empregados de cada 
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categoria profissional, constituídos de 02 (duas) calças, 02 (duas) camisas e 01 (um) par 
de calçado, sendo que a entrega do primeiro conjunto de uniforme deverá ocorrer até 05 
(cinco) dias antes do início da execução dos serviços e, posteriormente, a cada 06 (seis) 
meses, considerando a data inicial do Contrato, conforme especificações constante do 
anexo II deste Termo. 
b) A CONTRATADA poderá apresentar o modelo de seu uniforme, para aceitação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará, atendendo o quantitativo apresentado que foi 
definido de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 
c) Os uniformes completos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA aos funcionários, 
na presença do Fiscal do Contrato, no início da prestação dos serviços e substituídos por 
novos a cada 06 (seis) meses, devido ao desgaste provocado pelo uso constante, 
conforme quantidades mínimas exigidas na legislação em vigor, apresentando o 
respectivo recibo de entrega para o Fiscal. 
d) O custo com uniformes e equipamentos não poderá ser repassado aos profissionais, 
assim como não poderá ser exigida a devolução do uniforme usado quando proceder à 
entrega dos novos, exceto no fim do Contrato. 
e) Os uniformes, de todas as categorias, deverão conter o emblema da CONTRATADA, 
de forma visível, preferencialmente, na própria camisa. 
f) A CONTRATADA deverá orientar o profissional quanto à responsabilidade pelo zelo e 
conservação do uniforme. 

6. DA SUSTENTABILIDADE  
6.1. Nos termos do que dispõe a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017 e da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, a CONTRATADA deverá adotar as seguintes 
providências: 

6.1.1. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração na 
fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação 
às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN 
MARE, de 3/11/1995 e do Decreto nº 5.940/2006 ou outra forma de destinação adequada, 
quando for o caso; 
6.1.2. Os resíduos sólidos, reutilizáveis e recicláveis, deverão ser acondicionados 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva; 
6.1.3. A CONTRATADA deverá implantar boas práticas ambientais na execução dos 
serviços e as especificações dos insumos utilizados devem atender às normas ambientais 
vigentes, principalmente no que tange ao uso de produtos biodegradáveis. 
6.1.4. Deverão ser adotadas pela CONTRATADA todas as normas federais, estaduais e 
municipais quanto aos critérios de preservação ambiental, além das orientações das 
entidades públicas que versem sobre a matéria, dentre as quais, as seguintes: 

6.1.4.1. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme 
ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; 
6.1.4.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de Certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

6.1.5. Que os produtos utilizados na prestação dos serviços devam ser, preferencialmente, 
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e 
o armazenamento; e 
6.1.6. Que os produtos utilizados na prestação dos serviços não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
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hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) e éteres difenil 
polibromados(PBDEs). 

6.1.7. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam as classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
6.1.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários para a execução de serviços; 
6.1.9. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos e Prever a destinação ambiental adequada das 

pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, 
de 30 de junho de 1999. 
6.1.10. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor 
poluição, tais como: 

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
c) Racionalização/economia no consumo de energia elétrica; 
d) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes sempre que possível (águas da 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou 
agentes bacteriológicos, minas e outros); 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS COLABORADORES  
 

7.1. Atribuições do Encarregado de Serviços Gerais: 
7.1.1. Reportar-se à Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da 
execução dos serviços, inclusive para recebimento de tarefas. 
7.1.2. Acatar as orientações do Fiscal do Contrato, inclusive naquilo que diz respeito ao 
cumprimento das Normas Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho; 
7.1.3. Relatar ao Fiscal do Contrato, de forma imediata, toda e qualquer irregularidade 
observada nos locais onde os serviços estão sendo prestados; 
7.1.4. Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações; 
7.1.5. Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de 
Referência, durante o horário em que estiver prestando os serviços; 
7.1.6. Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas 
de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção; 
7.1.7. Fazer escala de serviços semanais, mensais e de mutirões, entregando as relações 
ao fiscal do Contrato, periodicamente, ou quando solicitado. 
7.1.8. Controlar e distribuir os materiais de limpeza, armazenando-os em local destinado 
para este fim. 
7.1.9. Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom 
desempenho do trabalho. 

 
7.2. Atribuições dos Serventes: 

7.2.1. Efetuar a limpeza, respeitando as recomendações dos fabricantes dos produtos e 
equipamentos utilizados; 

7.2.2. Abastecer os banheiros com os materiais necessários à higiene (papel higiênico, 
papel toalha e sabonete líquido), observando para que não faltem; 

7.2.3. Abastecer com álcool gel antisséptico para as mãos, os dispensers nos banheiros, 
observando para que não faltem; 
7.2.4. Proceder a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 
Instrução Normativa - MARE nº 6, de 3/11/1995; 
7.2.5. Apontar e comunicar consertos necessários à conservação de bens e instalações 
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providenciando, se for o caso, a sua execução com a anuência do fiscal do Contrato; 

7.2.6. Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do Contrato, 
por meio do preposto (encarregado de turma) da CONTRATADA; 
7.2.7. Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas 
de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção; 
7.2.8. Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de 
Referência, durante o período em que estiver prestando os serviços; 
7.2.9. Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do preposto 
(encarregado de turma) da CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer circunstância 
a constatação de pessoas com atitude suspeita observada nas dependências da 
Contratante; 
7.2.10. Zelar pela segurança, limpeza, manutenção das instalações, mobiliários e 
equipamentos. Executar as demais atividades inerentes ao cargo e aquelas necessárias 
ao bom desempenho do trabalho. 
 

7.3. Atribuições dos Copeiros: 
7.3.1. Preparar, distribuir e servir diariamente café e água mineral, em copos de vidro ou 
descartáveis e xícaras de louça, nas salas em horário a ser especificado, em reuniões, 
eventos ou sempre que determinado pela Administração. Durante o preparo do café, as 
copas deverão permanecer limpas, principalmente o piso, no sentido de evitar acidentes; 
7.3.2. Lavagem diária de todos os talheres, copos, pratos, etc., com emprego de 
detergentes biodegradáveis; 
7.3.3. As xícaras, copos e materiais utilizados para servir café e água mineral, durante as 
reuniões e nas salas, deverão ser retirados no máximo até 15 minutos após o serviço; 
7.3.4. Nos Gabinetes dos Deputados, a água mineral e o café deverão ser servidos em 
copos de vidro e xícaras de louça, sendo a água mineral reposta quantas vezes for 
necessário, de forma a permanecer sempre à disposição dos usuários e mediante o uso 
de porta-copos para suportar e cobrir os copos contendo a água servida; 
7.3.5. O lixo das copas deverá ser colocado em sacos plásticos que ofereçam resistência 
apropriada para o transporte do mesmo os quais deverão, ainda, estar acondicionados em 
recipientes providos de tampa e recolhidos por um funcionário da equipe de limpeza e 
conservação; 
7.3.6. Será permitido o uso de esponja de lã de aço para dar brilho em utensílios de 
alumínio, utilizando agentes de polimento adequado, quando for necessário dar brilho ou 
retirar manchas em utensílios de inox; 
7.3.7. Os panos de chão utilizados nas copas deverão ser lavados na própria copa, em 
baldes separados, com o auxílio de luvas. A água de lavagem deve ser despejada no ralo, 
o pano de secagem de mãos deverá ser utilizado, exclusivamente, para esta finalidade e 
lavado pelo menos duas vezes ao dia na própria copa com sabão apropriado; 
7.3.8. Para sanitização da copa deverá ser utilizado álcool a 70º GL, com auxílio de pano 
esterilizado. 
 

7.4. Atribuições do Artífice: 
7.4.1. Desentupir ralos, pias, vasos sanitários e esgotos; 
7.4.2. Montagem e desmontagem de divisórias, prateleiras, móveis, estofados, utensílios, 

equipamentos em geral e qualquer outra peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com 
instruções; 
7.4.3. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro 
(de malha, de enrolar, pantográfica, de correr e outros similares); 
7.4.4. Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade; 
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7.4.5. Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das 

dependências de trabalho. 
 
7.5. Atribuições do Carregador: 

7.5.1. Reparar e movimentar cargas e descargas de mercadorias em caminhões ou 
qualquer outro veículo de carga; 

7.5.2. Movimentar mercadorias, mobiliários e processos; 
7.5.3. Entregar e coletar encomendas e equipamentos; 
7.5.4. Manusear cargas especiais; 
7.5.5. Reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; 
7.5.6. Movimentar e/ou transportar mobiliários, processos e equipamentos em geral, 
interna e externamente, quando necessário; 

7.5.7. Acomodar mercadorias no almoxarifado por ocasião de sua entrega; 
7.5.8. Conferir notas fiscais; 
7.5.9. Demais atividades, da mesma natureza e grau de complexidade, pertinentes à 
função. 

 
8. DO PISO SALARIAL  
8.1. O salário normativo mensal de cada empregado, sem encargos, para efeito da 
confecção das Planilhas de Custos e Formação de Preços, foi estabelecido com base no 
piso salarial da respectiva categoria, definido na Convenção Coletiva de Trabalho 
2021/2022, celebrada entre o SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS 
TERCEIRIZÁVEIS, TRABALHO TEMPORÁRIO, LIMPEZA E CONSERVACÃO 
AMBIENTAL DO ESTADO DO PARÁ–SEAC/PA e o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DE EMPRESA DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E 
SIMILARES DO ESTADO PARÁ, registrado no MTE sob o nº PA000067/2021, de 
08/02/2021. 
8.2. Caso até a data de abertura do Procedimento licitatório entre em vigor norma que 
determine novo salário mínimo ou nova Convenção Coletiva de Trabalho ou, ainda, outra 
norma coletiva aplicável, a alteração salarial decorrente dessas normativas deve ser levada 
em consideração pela CONTRATADA na formulação de sua proposta. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
9.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato. A 
Contratada iniciará os serviços e entregará os materiais, objeto deste Instrumento, em prazo 
não superior a 05 (cinco) dias consecutivos após a assinatura do Instrumento Contratual e 
devido recebimento da Nota de Empenho. Caso o atendimento não seja feito dentro do 
prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa contratual; 
9.2. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica; 
9.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 
9.4. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio da ALEPA em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou 
prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização 
ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 
9.5. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua, de seus empregados ou prepostos, 
obrigando-se a assumir as responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou 
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extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 
cumprimento do ajuste a ser firmado; 
9.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 
9.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, 
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos 
causados a terceiros; 
9.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou contingência; 
9.9. Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente 

Instrumento, nas dependências da CONTRATANTE, familiar de agente público que neste 
exerça cargo em comissão ou função de confiança; 
9.10. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau. 
9.11. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da celebração do Contrato, os profissionais necessários à 
realização dos serviços, de acordo com o quantitativo solicitado; 
9.12. Apresentar à Fiscalização do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, 
e sempre que solicitado, atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como 
quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma 
forma, tenham relação com o objeto do Contrato e/ou com a prestação dos serviços 
contratados; 
9.13. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de 

otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a 
racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos; 
9.14. Manter seus empregados sempre atualizados por meio da promoção de 

treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e 
participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços 
e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente; 
9.15. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto à 

Fiscalização do Contrato a relação nominal dos empregados, indicando nome completo, 
função, local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG), de 
CPF, endereço, telefone residencial e número de celular; 
9.16. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da 
legislação vigente; 
9.17. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços 
encaminhando, preferencialmente, os portadores de atestados de boa conduta e demais 
referências; 
9.18. Manter disciplina nos locais dos serviços retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 
inconveniente pela CONTRATANTE; 
9.19. Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por ano, com reposição a cada semestre, 
para cada profissional alocado, conforme especificações constantes do anexo II 
deste Termo e crachás de identificação com fotografia recente, inclusive Equipamentos 
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de Proteção Individual (EPI’s), no que couber, tudo sujeito à aprovação da 
CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados; 
9.20. Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás com 
fotografia recente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no 
aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído 
imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante 
comunicação da Fiscalização; 
9.21. Registrar, controlar e apresentar/comunicar, diariamente, à Fiscalização do 

Contrato a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências 
havidas; 
9.22. Nomear Encarregado de Limpeza responsável pelos serviços com a missão de 

garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação 
necessária aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá a obrigação de reportar-
se, quando houver necessidade, à Fiscalização do Contrato e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como cuidar da 
disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, 
estar sempre em contato com a Fiscalização do Contrato, o qual poderá ter acesso ao 
controle de frequência diária sempre que julgar necessário; 
9.23. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu 
Encarregado; 
9.24. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios no local de trabalho; 
9.25. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta 
execução dos serviços; 
9.26. A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos químicos 

necessários, que estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não 
causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e redes de 
água e esgoto; 
9.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo 

todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para 
acondicionamento de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, contendo marca de qualidade (INMETRO ou similar) 
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações; 
9.28. A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, os materiais informados neste 
Termo de Referência e, eventualmente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, se 
assim for solicitado; 
9.29. Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade suficiente 
e qualidade adequada, contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou 
similar); 
9.30. Submeter ao Fiscal do Contrato para avaliação de qualidade, no início do Contrato 
e diante de qualquer mudança, os materiais citados no item anterior; 
9.31. Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios, necessários à execução 
dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos 
em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 
sistemas de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica; 
9.32. Apresentar à Fiscalização do Contrato listagem de equipamentos, materiais ou 

utensílios de sua propriedade a serem utilizados nos serviços, mantendo sob sua guarda 
uma cópia para eventuais conferências ou ajustes; 
9.33. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às 
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reclamações formuladas; 
9.34. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos, 
comprovadamente, causem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros durante a 
permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 
9.35. Fornecer aos seus funcionários, até o último dia útil do mês que antecede ao mês 
de sua competência, os benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação, de acordo 
com o horário de trabalho, bem como qualquer outro benefício que se torne necessário 
ao bom e completo desempenho de suas atividades; 
9.36. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, 

indenização trabalhista, vale-transporte, auxílio alimentação e outros encargos previstos 
em lei, incidentes ou decorrentes do Contrato, tendo em vista que os empregados da 
CONTRATADA não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 
9.37. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de 

admissão quanto ao longo da vigência do Contrato de trabalho de seus empregados, os 
exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 
anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 
9.38. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos 
empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por 
falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 
9.39. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal, de sua residência até as 
dependências da CONTRATANTE, e vice versa, por meios próprios em caso de 
paralisação dos transportes coletivos; 
9.40. Fornecer à Fiscalização do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se 
houver, bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos 
substitutos; 
9.41. Fornecer, mensalmente, à Fiscalização do Contrato cópia dos comprovantes de 

pagamento dos benefícios de vale-transporte, auxílio alimentação e salários, junto com a 
Nota Fiscal/Fatura; 
9.42. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos 

seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos 
empregados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação 
dos mesmos, exibindo sempre que solicitado as comprovações respectivas; 
9.43. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no item anterior, a 

CONTRATADA deverá apresentar justificativa a fim de que a CONTRATANTE possa 
verificar a realização do pagamento; 
9.44. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados 

aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; 
9.45. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de 
circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos 
empregados nas datas regulamentares; 
9.46. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e 
apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da 
elaboração da fatura; 
9.47. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre a 
Fiscalização do Contrato e o preposto da CONTRATADA, de forma permanente, incluindo 
dias não úteis; 
9.48. Registrar em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, 
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os principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados; 
9.49. Efetivar a reposição da mão de obra, sempre que solicitado pela Fiscalização, nos 
prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo 
às mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes 
casos: 

9.49.1. Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no 
prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ciência do afastamento; 
9.49.2. Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir 
da data de início do período; 
9.49.3. Em outras situações, sempre que solicitado pela Fiscalização do Contrato, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação. 
9.49.4. Encaminhar à Fiscalização do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, a relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como 
informar os dados daqueles que irão substituí-los; 

9.50. Relatar, por escrito, à Fiscalização do Contrato toda e qualquer anormalidade 

observada que afete à prestação dos serviços; 
9.51. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas 
devidas aos seus funcionários; 
9.52. Orientar os funcionários para que se comportem de forma cordial, e sempre dentro 
dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos 
serviços; 
9.53. Apresentar à CONTRATANTE, em observância às disposições do subitem 2.1, 

alíneas “a” a “d”, Anexo VIII-B da IN/SLTI/MPOG nº 05/2017, nos seguintes prazos, as 
informações e/ou documentos listados abaixo: 
 

9.53.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso: 
a) Nota Fiscal/Fatura; 
b) Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente 
com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos 
equivalentes, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na 
execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores; 
c) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do 
empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, 
conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão 
contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos 
empregados a que se referem os recolhimentos; 
d) Comprovante da entrega dos benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação 
aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o que não 
serão liberados os pagamentos das referidas faturas; 
e) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na 
execução dos serviços contratados, quando necessário; 
f) Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de 
férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da 
Lei; 
g) Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na 
execução dos serviços contratados, exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a 
CAGED; 
h) Cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo 
coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 
i) Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em 
relação aos empregados vinculados ao Contrato. 
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9.53.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE: 
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado a critério da 
CONTRATANTE, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação 

dos serviços, em que conste como tomador a CONTRATANTE; 
b) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação 
dos serviços ou, ainda, quando necessário e cópia de recibos de depósitos bancários; 
c) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, auxílio 
alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 
qualquer empregado; e 

d) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 
forem exigidos por lei ou pelo Contrato. 
9.53.3. Quando da extinção ou rescisão Contratual, após o último mês de 
prestação dos serviços, no prazo definido no Contrato: 

a) Termos de rescisão dos Contratos de trabalho dos empregados prestadores de 
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais; 
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de 
cada empregado dispensado; e 
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 
 
9.53.4. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por: 

a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus 
empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido em dependência 
da CONTRATANTE; 
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 
d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação; 
e) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de 
pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 
f) No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o 
desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos 
trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da 
CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis; 
g) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto 
do Contrato, sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 
h) Executar diretamente o Contrato sem transferência de responsabilidades a terceiros; 
i) Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas todas as condições exigidas para a contratação; 
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessário até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato; 
k) Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra 
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utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do Contrato; 
l) Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições para contratação, sob 
pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 
m) Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias 
após a assinatura do Contrato, cópias dos ofícios com comprovantes de entrega e 
recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante 
cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) 
às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto 
no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações; 
n) O procedimento informado no item anterior somente será exigido se a CONTRATADA 
não se dedicar exclusivamente à atividade de limpeza e conservação, ou a exercer em 
conjunto com outras atividades para as quais seja vedada a opção pelo Simples 
Nacional, em observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 
18, todos da Lei Complementar n.º 123/2006; 
o) Autorizar, no momento da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE a reter, a 
qualquer tempo, a garantia na forma prevista no Contrato; 
p) Viabilizar no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 
serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 
sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de 
verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas; 
q) Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato 
de recolhimento sempre que solicitado pela Fiscalização do Contrato. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
10.1. Deverá proceder o pagamento, do objeto do Contrato, dentro do cronograma de 
liberação dos recursos financeiros, pelo Departamento Financeiro da ALEPA, em até 30 
(trinta) dias; 
10.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações contratuais; 
10.3. Exercer a fiscalização e acompanhamento dos serviços por servidor (es) designado 
(s) para esse fim, representando a Administração da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará e participando ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 
controle de qualidade dos serviços, noticiando a Administração por meio da Divisão de 
Serviços Gerais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – DISEG,  qualquer 
alteração ou anormalidade identificada durante a execução dos serviços, ficando a cargo 
do Departamento Administrativo notificar a CONTRATADA e elaborar processo 
administrativo para aplicação de penalidades previstas, quando o fato assim requerer; 
10.4. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 
execução dos serviços; 
10.5. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à execução do objeto; 
10.6. Impedir que terceiros executem o objeto do Contrato; 
10.7. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo com 
as especificações dos serviços; 
10.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA de quaisquer falhas ocorridas, 
consideradas de natureza grave; 
10.9. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do Contrato; 
10.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os 
serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato; 
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10.11. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor 

especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 

10.12. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, exigindo sua correção no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE; 
10.13. Conferir, vistoriar e aprovar os materiais, equipamentos, utensílios, ferramentas, 
EPI´s e uniformes a serem entregues pela CONTRATADA, os quais deverão estar em 
acordo com a relação mínima discriminada neste Termo de Referência, isto através do 
Fiscal do Contrato da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
10.14. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais; 
10.15. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança 
no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização e que 
adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe 
foram designadas; 
10.16. Elaborar relatório de acompanhamento mensal, por meios dos servidores 
devidamente designados para fiscalização e acompanhamento do Contrato, registrando 
as ocorrências relativas aos serviços, o nome dos empregados faltosos (caso não haja 
substituição pela CONTRATADA), com o horário e o dia da falta e o número de 
substituições ocorridas no mês. O desempenho dos empregados da CONTRATADA e os 
serviços realizados deverão ser avaliados, e esta avaliação deverá ser encaminhada ao 
Departamento Administrativo para devida ciência, até o quinto dia do mês subsequente 
ao serviço executado. As informações registradas e conciliadas darão origem aos 
descontos nas faturas mensais, com eventual penalização a ser aplicada à 
CONTRATADA. 
10.17. Proibir que os empregados disponibilizados pela CONTRATADA, durante a 
execução dos serviços, desempenhem funções que não as definidas em Contrato e nos 
seus respectivos aditivos e muito menos que sejam utilizados para a realização de tarefas 
particulares; 
10.18. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços; 
10.19. Realizar, quando legalmente autorizado, a retenção dos impostos e contribuições 
incidentes sobre a prestação do serviço, através do Departamento Financeiro; 
10.20. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, 
do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento 
de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP nº 05/2017 e 
suas alterações, como o recolhimento do FGTS por meio dos seguintes documentos: 
Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); 
Cópia da GRF do FGTS com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante 
de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado 
pela Internet; Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP(RE); 
10.21. Exigir da CONTRATADA os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: 
Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); 
Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; Cópia da Guia da Previdência 
Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela 
Internet; Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP(RE); 
10.22. Exigir da CONTRATADA as cópias dos comprovantes de pagamento dos salários, 
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vales- transporte e auxílio alimentação dos empregados postos à disposição da 
Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; da folha individual de 
frequência de cada empregado vinculado à execução contratual e relação mensal do total 
de funcionários, contendo nº de CPF, data de admissão, função e local de execução dos 
serviços; 

10.23. Verificar, antes de cada pagamento, a regularidade da CONTRATADA mediante 
consultas on-line aos Sistemas que permitam acesso ao Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ 
e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições 
sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme 
cada caso; 
10.24. Proceder a vistoria nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio 
da Fiscalização do Contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando 
a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas; 
10.25. Solicitar da CONTRATADA a Ficha de Registro dos Empregados e manter 
arquivado durante a vigência contratual; 
10.26. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa; 
10.27. Comunicar à Secretaria de Estado da Receita Federal, em obediência ao princípio 
da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples 
Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional 
não efetue a comunicação no prazo assinalado de 90 (noventa) dias após a assinatura 
do Contrato; 
10.28. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do 
Brasil -RFB; 
10.29. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 
deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
11. DA VISTORIA  
11.1. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o penúltimo 
dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de se 
inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento 
de horário junto a Divisão de Serviços Gerais da ALEPA, pelo telefone (91) 3213-4306, 
de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h. 
11.2.Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão 
alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como 
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas. 

12. DO VALOR DE REFERÊNCIA  
O valor de referência da presente contratação será alcançado mediante pesquisa de 
mercado com empresas do ramo. 
 
13. DA HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
13.1. Os critérios com as exigências para habilitação estão definidos no Edital de 
convocação. 
13.2. O uso do tipo “MENOR PREÇO, POR LOTE (único)”, justifica-se pela vantagem 
em ampliar a disputa, na economia e melhor gerenciamento, uma vez que o objeto se 
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compõe em vários itens inter-relacionados e o seu agrupamento em lote viabiliza a 
celeridade no procedimento licitatório. Ademais, as empresas do ramo se dispõem a 
prestar os serviços, não ocasionando restrições na concorrência. 
 
14. DO CONTRATO  
14.1. A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará convocará para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada 
da respectiva Nota de Empenho. 
14.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de prestação do serviço. Este prazo 
poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitada, durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 
14.3. A entrega da respectiva nota de empenho ficará diretamente condicionada - como 
solenidade de tratamento recíproco - ao ato formal de assinatura do respectivo contrato, 
cabendo à empresa, para tanto: 
14.3.1. Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar - 
comparando a minuta com o instrumento obrigacional definitivo; 
14.3.2. Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos 
cotejados, a firmar em seu nome o referido contrato. 
14.3.3. O exame a que alude o item anterior dar-se-á na sala da CPL, podendo ser 
utilizado todo o tempo necessário à análise e conferência das peças mencionadas, dentro 
do expediente normal de trabalho. 
14.4. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma 
de discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 
conformidade com sua minuta, em expressão e substância. 
14.5. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a nota de empenho a empresa 
selecionada obriga-se a prestar os serviços, conforme especificações e condições 
contidas neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos e também na proposta 
apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições 
dispostas no presente Termo de Referência. 

15. DA NOTA DE EMPENHO  
15.1. A Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará convocará 
oficialmente a CONTRATADA durante a validade da sua proposta para que seja, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, retirada a Nota de Empenho, sob pena de decair o direito 
a prestação do serviço, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93; 
15.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
15.3. A recusa injustificada da CONTRATADA em aceitar e retirar a Nota de Empenho, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total 
das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
16.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela 

lei 8.883/94, os serviços serão executados: 
16.1.1. A prestação dos serviços deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA, nesse 
prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela 
CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 
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impossibilite de assumir os serviços contratados. 
16.1.2. Os serviços deverão ser recebidos da seguinte forma: 

16.1.2.1. Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias da 
comunicação escrita da CONTRATADA. Que poderá ser dispensado por se tratar de 
serviço profissional, conforme art. 74 da Lei Federal nº 8.666/93; 
16.1.2.2. Definitivamente: Por servidor devidamente designado pela Fiscalização do 
Contrato, mediante Ordem de Execução de Serviços assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

16.2. Salvo disposições em contrário, os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto, correrão por conta da 
CONTRATADA. 
16.3. A Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, após a assinatura 
do Contrato, sempre que a natureza da prestação dos serviços exigir, deverá promover 
reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização que conterá informações 
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de execução da Contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
16.4. Os assuntos tratados na reunião inicial devem ser registrados em Ata e, 
preferencialmente, estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsável pela 
fiscalização do Contrato, o preposto da CONTRATADA e, se for o caso, o servidor ou a 
equipe de Planejamento da Contratação. 
16.5. A Alepa deverá realizar reuniões periódicas com o preposto da CONTRATADA, de 
modo a garantir a qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos 
serviços. 

17. DA FISCALIZAÇÃO 
17.1. A fiscalização e a atestação das notas dos serviços serão realizadas pelo fiscal de 
Contrato, conforme indicado em ato de designação, este fiscal deverá estar lotado na 
Divisão de Serviços Gerais da ALEPA. 
17.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, que serão 
exercidos por representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), 
especialmente designados na forma dos artigos 67 a 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
17.3. O(s) fiscal(is) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará deverão ter a 
experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e 
do Contrato. 
17.4. O (s) fiscal (is) do Contrato participará(ão) ativamente das sistemáticas de 
supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços, noticiando o Chefe 
da Seção de Portaria e Zeladoria e da Divisão de Serviços Gerais da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará, qualquer alteração ou anormalidade identificada durante 
a execução dos serviços e as providências que foram tomadas para sua solução. Caso o 
fato a ser resolvido esteja acima das atribuições do(s) fiscal(is), o Departamento 
Administrativo deverá tomar providências quanto a notificação à CONTRATADA. 
17.5. O(s) fiscal(is) do objeto a ser contratado deverá(ão) observar o seguinte: 

17.5.1. Emitir Ordem de Execução de Serviços, a partir da data da assinatura do 
Contrato, para ciência da CONTRATADA do início dos serviços; 

17.5.2. Elaborar planilha-resumo de todo o Contrato, contendo todos os empregados 
terceirizados que prestam serviços nos prédios da Assembleia Legislativa do Estado do 
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Pará, com as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, 
salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-
transporte, auxílio- alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, 
ocorrências, horas extras trabalhadas; 
17.5.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
17.5.4. Verificar, mensalmente, se a execução dos serviços está em conformidade com 
especificado em Contrato; 
17.5.5. Verificar a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços, o 
qual deverá conter a relação detalhada do referido material, de acordo com o 
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações e, se possível, marca, qualidade e forma de uso; 
17.5.6. Certificar as Notas Fiscais dos serviços devidamente prestados pela 
CONTRATADA, ao ser convocado pela Divisão de Serviços Gerais da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará; 
17.5.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) fiscal(is) 
deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das 
medidas convenientes e informadas imediatamente ao Departamento Administrativo 
(DA). 
17.5.8. Caberá a Divisão de Serviços Gerais, juntamente com o Departamento 
Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Pará: 

a) Repassar à autoridade superior, proposta de rescisão do Contrato, quando o objeto 
estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, 
ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que 
ensejem a adoção dessa medida, garantida à ampla defesa à CONTRATADA; 
b) Examinar as carteiras profissionais dos empregados da CONTRATADA 
disponibilizados para os serviços, para comprovar o registro de função e, se o salário 
está em conformidade com a proposta escrita; 
c) Verificar, mensalmente, se a execução dos serviços está em conformidade com 
especificado em Contrato, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos serviços e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem 
prejuízo das demais sanções disciplinadas; 
d) Notificar a CONTRATADA, com base no relatório de fiscalização e 
acompanhamento, a respeito de fatos e atos que estiverem em desacordo com os 
Termos do Contrato, para que proceda a elaboração de procedimento administrativo 
para possível aplicação de penalidades previstas no Instrumento Contratual e, se for 
o caso, o desconto em fatura da mesma. 

17.5.9. A atuação do(s) fiscal(is) ou equipe de fiscalização não excluem o disposto no 
Anexo VIII - da Fiscalização Técnica e Administrativa, da Instrução Normativa nº 
05/2017. 
17.5.10. A existência da fiscalização por parte da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, não diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA no cumprimento do 
objeto a ser contratado. 
17.5.11. A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, durante o período de vigência do Contrato para representá-la 
sempre que for necessário. 
17.5.12. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará poderá exigir o afastamento de 
qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que cause embaraço a 
fiscalização, ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções 
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que lhe forem atribuídas. 
17.5.13. Não obstante a CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela 
execução do objeto contratado. 
17.5.14. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará reserva-se o direito de, sem que 
de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe: 

17.5.14.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas neste Termo 
de Referência, com seus respectivos anexos, Contrato e Proposta da CONTRATADA; 

17.5.14.2. Realizar contatos diretos com a CONTRATADA e/ou seu representante 
legal; 
17.5.14.3. Ordenar a retirada imediata e substituição de empregado da Contratada que 
estiver sem uniforme, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 
17.5.14.4. Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuição, 
submetendo à autoridade superior as questões controversas decorrentes da execução 
da contratação, com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, 
preferencialmente no âmbito administrativo; 

17.5.15. Durante a execução do objeto o fiscal técnico deverá monitorar constantemente 
o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
17.5.16. O fiscal técnico do Contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA 
a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizados. 
17.5.17. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da 
avaliação realizada. 
17.5.18. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços 
com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
17.5.19. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação dos 
serviços em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serão 
aplicadas as sanções à Contratada, de acordo com as regras previstas no Contrato. 
17.5.20. É vedada a atribuição à CONTRATADA da avaliação de desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços. 
17.5.21. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde 
que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
17.5.22. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 
técnico do Contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados em consonância com os indicativos previstos no ato convocatório, que 
poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do Contrato. 
17.5.23. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios 
estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o Contrato como um 
todo, e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 

 

18. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
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18.1. Após a homologação do certame a licitante vencedora será convocada para 
apresentar GARANTIA no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de realização 
de sua convocação. 
18.2. A garantia devrá ser prestada em favor da Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará e deverá: 
a) Observar as modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
b) Corresponder ao valor de 1% (um por cento) do valor total do Contrato; 
c) Ter validade de 90 (noventa) dias, após o término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação ou alteração, caso ocorram; 

18.3. Na hipótese de renovações decorrentes de prorrogações e/ou alterações a 
CONTRATADA será convocada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, renovável 
justificadamente por igual período, apresentar nova garantia relativa ao prazo renovado 
e/ou que abranja as alterações contratuais eventualmente incidentes; 
18.4. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, por dia 
de atraso, observado o máximo de 2% (dois porcento); 
18.5. O não cumprimento da apresentação da renovação da garantia autoriza a 

Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993; 
18.6. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato; 
b) Prejuízos diretos causados à administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do Contrato; 
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração; e 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
Contratada, quando couber. 

18.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados na alínea “d” do subitem 12.6, observada a legislação que rege a matéria; 
18.8. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a 
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação, caso esse pagamento não ocorra até o fim do primeiro mês após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas 
verbas trabalhistas diretamente pela Assembleia Legislativa. 
18.9. Em se tratando de garantia prestada em caução em dinheiro, o depósito deverá ser 
feito mediante autorização específica da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em 
conta determinada por esta, para depósito bancário no montante determinado em favor 
desta instituição, a qual será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do art. 56, 
§ 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

18.9.1. O comprovante de realização do depósito bancário deverá ser entregue no 
Departamento Administrativo, para fiscalização e controle do Contrato, que após 
encaminhará ao Departamento Financeiro para conciliação e registro. 

18.10. Se a opção de garantia for pelo Seguro-garantia: 
18.10.1. A apólice deverá indicar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará como 
beneficiária; 

18.10.2. Não será aceita apólice que contenha cláusula que excetue ou exclua a 
responsabilidade da CONTRATADA, da instituição garantidora da contratação ou 
contrária aos interesses da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
18.10.3. Cláusula de atualização financeira; 

18.11. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021– CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 003661/2021 

 

69   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep 66.020-070  -  VS 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213.4261        

 

18.11.1. Afirmação do Fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento das 
obrigações contratuais à ALEPA independentemente de interpelação judicial, caso o 
afiançado não cumpra suas obrigações; 
18.11.2. Renúncia expressa do fiador ao beneficiário de ordem e aos direitos previstos 
nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; 
18.11.3. Cláusula de atualização financeira; 

18.12. Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá: 
18.12.1. Ter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo 
Governo Federal, constando entre aqueles previstos na legislação específica; 
18.12.2. Ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
podendo a Assembleia Legislativa do Estado do Pará recusar o título ofertado, caso 
verifique a ausência desses registros. 

18.13. Se houver acréscimo ao valor do Contrato a Contratada se obriga a fazer a 
complementação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for 
verificada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
18.14. Será considerada extinta a Garantia: 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mediante 
Termo Circunstanciado de que a empresa cumpriu todas as Cláusulas do Instrumento 
Contratual; 
b) Com a extinção do Contrato; 
c) Isenção de Responsabilidade da Garantia. 

18.15. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará não executará a Garantia na 
ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

18.15.1. Caso fortuito ou força maior; 
18.15.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais; 
18.15.3. Descumprimento das obrigações pela empresa, decorrentes de atos ou fatos 
praticados pela Administração; 
18.15.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
18.15.5. Caberá à própria Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
apurar a isenção da responsabilidade, não sendo a entidade garantidora parte no 
processo instaurado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 
18.15.6. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item da Garantia da Execução dos Serviços. 
18.15.7. Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão 
ser comunicados pela Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará à 
empresa e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o 
término de vigência do Contrato. 

19. DO PAGAMENTO E DA CONTA VINCULADA  
19.1. O PAGAMENTO será processado pelo Departamento Financeiro, após a regular 
prestação dos serviços, mediante processo normal de liquidação e liberação dos recursos 
financeiros, a quem cabe a expedição da Ordem Bancária, de acordo com cronograma 
de desembolso de até 30 (trinta) dias. 
19.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 
CONTRATADA da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), referente(s) ao(s) serviço(s) 
regularmente prestado(s), acompanhada(s), obrigatoriamente, dos documentos exigidos 
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para a contratação,  tais como: Certidões Negativas de Débito da Fazenda Federal, 
Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT),  na Divisão de Serviços Gerais 
da Assembleia Legislativa do Estado do Pará/PA - DISEG/ALEPA, para sua devida 
certificação, pelo Fiscal do Contrato, conforme o disposto no Artigo 29 da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como o rol da documentação discriminada abaixo: 

19.2.1. GFIP correspondentes às Guias de recolhimento das Contribuições Sociais 
(INSS e FGTS), com comprovante de entrega/pagamento e recolhimento 
individualizado por empregado vinculado à execução contratual, relativas ao mês 
anterior ao serviço que se refere à Nota Fiscal/Fatura; 
19.2.2. Comprovante de pagamento da remuneração, acompanhada da Folha de 
Pagamento dos Empregados, correspondente ao mês da última Nota Fiscal/Fatura 
vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados, na forma do § 4º do Artigo 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril 
de 1995; 
19.2.3. Cópia da folha individual de frequência de cada empregado vinculado à 
execução contratual e relação mensal do total de funcionários, contendo nº de CPF, 
data de admissão, função e local de execução do serviço; 
19.2.4. Cópia dos recibos de entrega dos vales-transporte e vales-alimentação de cada 
empregado vinculado à execução contratual, caso haja a obrigatoriedade do 
pagamento, em caso da CONTRATADA fornecer o benefício alimentício, por intermédio 
de outra empresa que trabalhe com cartão magnético, deverá apresentar cópias dos 
respectivos comprovantes de crédito disponível nos cartões dos empregados. 

19.3. O PAGAMENTO será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem 
bancária, no banco, agência e conta corrente, devidamente indicados pela 
CONTRATADA. 
19.4. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os 
números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito 
dos serviços prestados. 
19.5. A Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará reserva-se ao direito 
de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito da 
CONTRATADA em consequência de penalidade(s) aplicada(s) durante a execução 
contratual. 
19.6. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de 
situação regular em relação à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS 
e ao Ministério do Trabalho (CNDT) apresentados em atendimento às exigências de 
contratação estiverem com a validade expirada, bem como a CONTRATADA deixar de 
cumprir com as obrigações trabalhistas, o pagamento ficará retido até a apresentação de 
novos documentos dentro do prazo de validade e/ou o devido cumprimento de suas 
obrigações. 
19.7. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Administração da Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará será devolvida à CONTRATADA, para as necessárias correções, com 
as informações que motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para 
pagamento a partir da data de sua reapresentação. A devolução do documento não 
aprovado pela Administração da ALEPA, em hipótese alguma, servirá de pretexto para 
que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o 
pagamento devido a seus empregados e demais obrigações decorrentes da execução do 
presente instrumento. 
19.8. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará poderá sustar o pagamento de 
qualquer Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, no 
caso de: 
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19.8.1. Execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 
19.8.2. Existência de débito ou pendência de qualquer natureza com a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará; 
19.8.3. Verificação de débitos junto a órgãos Federais, Estaduais, Municipais e 
Fiscalizadores da Classe. 

19.9. As comprovações de regularidade da CONTRATADA deverão corresponder ao 
período de execução e à mão de obra alocada para a prestação dos serviços. 
Considerando a Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, e visando à garantia 
do cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE depositará, 
mensalmente, em conta vinculada específica os valores provisionados para o pagamento 
das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do 
Contrato, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no item 
1, Anexo XII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05/2017, os quais somente serão 
liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes 
condições: 

19.9.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário 
dos empregados vinculados ao Contrato, quando devido; 
19.9.2. Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto 
na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao Contrato; 
19.9.3. Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário 
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória, porventura, devida 
sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato; 
19.9.4. Ao final da vigência do Contrato para o pagamento de verbas rescisórias; e 
19.9.5. O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução 
completa do Contrato, após a comprovação, por parte da CONTRATADA, da quitação 
de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados. 
19.9.6. A movimentação da conta vinculada será efetivada mediante autorização da 
CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 
19.9.7. A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar 
os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas 
dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato. 

19.9.8. Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do 
Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 
19.9.9. A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização 
trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à 
instituição financeira oficial, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
da apresentação dos documentos comprobatórios da CONTRATADA. 
19.9.10. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias, porventura, realizadas 
para a quitação das obrigações trabalhistas. 
19.9.11. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, na 
fase do encerramento do Contrato, somente após a comprovação da quitação de todos 
os encargos trabalhistas e previdenciários, relativos aos serviços prestados com a 
devida homologação pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços 
contratados. 
19.9.12. A CONTRATANTE, fundamentada no Anexo XII da instrução Normativa 
SLTI/MP nº 05/2017, exigirá, no momento da assinatura do Contrato, a autorização da 
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CONTRATADA para fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários 
e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das 
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 
19.9.13. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas 
ao FGTS poderá ensejar o pagamento, em juízo, dos valores em débito, sem prejuízo 
das sanções cabíveis. 
19.9.14. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento sem prejuízo das sanções 
cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA: 

19.9.14.1. Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a 
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
19.9.14.2. Deixar de utilizar materiais/equipamentos e recursos humanos exigidos 
para a execução dos serviços ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada; 
19.9.14.3. Deixar de entregar os benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação 
aos empregados alocados na execução dos serviços contratados. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
20.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará poderá, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

20.1.1. Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Termo 
de Referência e no Edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total 
mensal do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
que comunicados oficialmente; 
 

20.1.2. Multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre 
o valor total mensal do Contrato, caracterizando inexecução total do Contrato, bem 
como suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração por prazo não superior a dois anos, pela recusa em retirar a Nota de 
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente e sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

20.1.3. 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 Administração da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior; 
 

20.1.4. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade a 
CONTRATADA que: 

20.1.4.1. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
20.1.4.2. Não apresentar situação regular no ato de assinatura do Contrato; 
20.1.4.3. Se recusar, injustificadamente, em retirar ou receber a Nota de Empenho; 
20.1.4.4. Falhar na execução deste Termo de Referência e no Contrato; 
20.1.4.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
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20.1.4.6. Fizer declaração falsa; 
20.1.4.7. Cometer fraude fiscal; 
20.1.4.8. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 
 

20.1.5. O retardamento da execução do serviço estará configurado quando a 
CONTRATADA: 

20.1.5.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 05 
(cinco) dias, contados da data de assinatura do instrumento contratual; 
20.1.5.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos em Contrato 
por 03 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

 

20.1.6. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita 
às penalidades tratadas no item anterior: 

20.1.6.1. Pela prestação dos serviços em desconformidade com o especificado e 
aceito; 
20.1.6.2. Pelo fornecimento de materiais e equipamentos em desconformidade com o 
especificado e aceito; 
20.1.6.3. Pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
20.1.6.4. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Termo de 
Referência. 
 

20.2. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
20.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em relação a um 
dos eventos arrolados no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
20.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
20.5. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante Processo 
Administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante 
estabelecido no art. 87, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
20.6. As situações dispostas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 poderão ensejar, a 
critério da Administração, a rescisão unilateral do Contrato. 
20.7. Sempre que não houver prejuízo para a Administração da Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, as penalidades impostas poderão ser transformadas em outras de 
menor sanção, a critério exclusivo da Administração. 

21. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

21.1. Em caso de alterações contratuais na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea 
“d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do Contrato, os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados, 
mediante o instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, quando 
devidamente comprovada a incidência na economia do Contrato, de fatos imprevisíveis 
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força maior, caso fortuito ou fato do 
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príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso 
será formalizado por ADITAMENTO. 

21.2. Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro a Contratada deverá solicitar 
atualização dos valores elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando 
os novos valores para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro e para que o 
valor disponibilizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para estes gastos, 
esteja compatível com os valores de mercado. 
21.3. Em se tratando de custos referentes à mão de obra alocada na prestação dos 
serviços, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio do instituto 
da REPACUTAÇÃO, no caso em que os valores poderão ser reajustados pelo percentual 
de VARIAÇÃO SALARIAL RESULTANTE DO ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO 
COLETIVO DE TRABALHO, perante a devida comprovação da empresa. 
21.4. Nos casos de variação de preços dos materiais e equipamentos fornecidos pela 
empresa, o instituto utilizado será o REAJUSTE DE PREÇOS, que deverá se basear na 
variação do ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, apurado e 
divulgado pelo IBGE, levando-se em consideração o período compreendido entre a data 
limite de apresentação dos preços propostos pela Contratada à Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, constante no Edital de Licitação e  a data em que o índice foi divulgado 
oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste, 
perante a devida comprovação da Contratada. 
21.5. Os valores referentes aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, 
eventualmente, poderão ainda sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes 
casos: 

21.5.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, na 
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivo da execução do ajustado ou 
ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos 
termos do art. 65, inc. II, “d” e § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
21.5.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 
mercado, ou ainda, quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
22. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS  
22.1. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a 
anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do Contrato é direito da 
CONTRATADA e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, 
conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do 
Brasil, sendo assegurada à CONTRATADA a manutenção das condições efetivas da 
proposta inicial. 

22.1.1. Fica estabelecido, como condição para eventual repactuação, que a Contratada 
deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se 
mantenha a proporção determinada no Subitem 18.13 deste Termo de Referência, em 
relação ao valor contratado. 

22.2. A repactuação de preços será concedida desde que seja observado o interregno 
mínimo de um ano: 
22.3. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação, decorrente da 
variação dos custos da mão de obra, será contado a partir da data do acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da 
proposta, devendo repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra 
decorrente desses instrumentos. 
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22.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da 
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 
22.5. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas a partir da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, exclusivamente para os itens que as motivaram, e apenas em relação à 
diferença, porventura, existente. 
22.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada 
de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha 
de custos e formação de preços, com a comprovação do aumento dos custos ou do novo 
acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a 
variação de custos objeto da repactuação. 
22.7. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o 
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do registro, 
no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva 
de trabalho que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo 
Contrato. 
22.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
22.9. A Administração disporá de até 60 (sessenta) dias para a decisão sobre o pedido 
de repactuação, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 
variação dos custos. 
22.10. Este prazo ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou 
apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da 
variação dos custos. 
22.11. A Administração poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela CONTRATADA. 
22.12. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento e não poderão 
alterar o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato, exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. 
22.13. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante 
a vigência do Contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 
contratual ou com o encerramento do Contrato. 
22.14. Nas situações abaixo relacionadas o Contrato poderá ser prorrogado e o 
instrumento de aditamento da prorrogação poderá conter cláusula - por solicitação da 
CONTRATADA, acompanhada das devidas justificativas, desde que não tenha dado 
causa para o descumprimento do prazo estabelecido neste item para solicitação de 
repactuação, ou por interesse da Administração, devidamente justificado – prevendo a 
possibilidade de repactuação pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida 
no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário 
da categoria profissional: 

22.14.1. O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido registrado até a data 
da prorrogação Contratual; 
22.14.2. O acordo ou convenção coletiva de trabalho for registrado, ou procedido à 
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em 
que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a 
prorrogação; 
22.14.3. Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não 
tiver dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo 
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração. 
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22.15. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer, exclusivamente, para os 
itens que a motivaram e apenas em relação à diferença, porventura, existente; 
22.16. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, a manutenção do equilíbrio econômico do Contrato, com base no disposto no 
Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

23. DO REAJUSTE DOS PREÇOS  
23.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no 
período de 12 (doze) meses da data da assinatura deste Termo de Referência pela 
CONTRATADA. 
23.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços, conforme 
alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 será, se aplicável, processada 
mediante a celebração de APOSTILAMENTO, caso não coincida com o período da 
prorrogação da vigência contratual, que será feito por ADITAMENTO. 
23.3. O REAJUSTE DOS PREÇOS no que diz respeito ao fornecimento de MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS, quando cabível, será realizado com base na variação do ÍNDICE 
DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), no período compreendido entre a data 
limite de apresentação do preço proposto pela Contratada à Administração da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará, constante no Edital de Licitação e a data em 
que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância 
provocadora de tal revisão. 
23.4. Em conformidade com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, o reajuste 
só poderá ocorrer nos Contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um 
ano, após decorrido doze meses da apresentação da proposta da empresa ou do 
orçamento a que ela se referir, se assim couber. 
23.5. Os Contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão 
reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições contidas no § 
3º da Lei nº 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
23.6. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno 
direito qualquer estipulação de periodicidade inferior a um ano. 

24. DA RESCISÃO  
24.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, constituem motivos para rescisão do Contrato, a ocorrência de qualquer uma das 
situações previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser determinada por 
ato unilateral e escrito da Administração, amigável ou judicial conforme dispõe o art. 79 
do diploma citado; 
24.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará. 
24.3. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos. 
24.4. No procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA 
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo 
da possibilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Pará adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras, como: 
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24.4.1. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado em que se encontrar, por 
ato próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
24.4.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos e materiais 
empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma 
prevista na legislação em vigor; 
24.4.3. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos 
causados à Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
24.4.4. Dentre outras medidas acauteladoras para que não haja a imediata interrupção 
dos serviços. 

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Será informada posteriormente no decorrer da tramitação do Processo Administrativo. 

26. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
26.1. O Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado por períodos subsequentes, desde 
que obedecidas às mesmas condições estipuladas neste Edital e no Instrumento 
Contratual, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II, do artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
26.2. A empresa contratada não poderá ter sofrido qualquer punição de natureza 
pecuniária. 

27. DAS DEMAIS CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA  
27.1. Para apresentação da proposta de preços, objeto deste Termo de Referência, 
deverão ser observados os seguintes pontos: 

27.1.1. É recomendado que a licitante proceda à vistoria, "in loco", nas instalações da 
Contratante para confirmar os tipos de materiais e, se for o caso, os quantitativos; 
27.1.2. Em hipótese alguma poderá faltar qualquer item de material/equipamento para 
a execução dos serviços; 
27.1.3. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, contendo marca de 
conformidade de qualidade (INMETRO ou similar), devendo o fiscal do Contrato rejeitar 
os materiais/equipamentos que não atendam às   necessidades; 
27.1.4. Quando da reposição de materiais, tais como rodos, vassouras, escovas e etc., 
deverão esses receber o aceite do fiscal do Contrato. 

 

 

ANEXO II – DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAIS 

 

Anexo II - A 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
MENSAL (SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor  
Total 

1 Cx. 

ÁGUA SANITÁRIA, a base de 
hipoclorito de sódio, com teor de 
cloro ativo entre 2.0 a 2.5%. 
Embalagem: 1.000ml, Caixa com 12 
unid. 

12   
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2 Cx. 
AROMATIZADOR DE AMBIENTE 
EM AEROSOL. Embalagem: 400 ml, 
caixa com 12 unid. 

8   

3 Cx. 

CERA LÍQUIDA INCOLOR, auto 
brilho, para piso frio, dispensando o 
uso de enceradeira, embalagem: 
750ml, caixa com 12 unid. 

10  
 
 
 

4 Cx. 
DESINFETANTE LÍQUIDO 
MULTIUSO. Embalagem: 500 ml, 
caixa com 12 unid. 

20   

5 Cx. 

DESODORANTE SANITÁRIO. 
Pedra sanitária de 35 gr, com 
suporte plástico, fragrância de 
lavanda ou floral. Embalagem:  caixa 
com 12 unid. 

40   

6 Cx. 

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, 
aplicação e remoção de gorduras de 
louças, concentrado. Embalagem: 
500ml, caixa com 24 unid. 

20   

7 Fardo 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO, material: 
carbono, isenta de sinais de 
oxidação, aplicação: utensílios em 
geral. Fardo de 14 pacotes com 8 
unid. 

16   

8 Unid. 

ESPONJA MULTIUSO - Dupla face 
com base de fibra sintética, com 
material abrasivo, para limpeza 
pesada e face de espuma de 
poliuretano para limpeza delicada, 
medindo 110mm x 75mm x 20mm 

88   

9 Unid. 

FLANELA - 100% algodão, 
textura macia com tamanho de 60cm 
x 40 cm, cor: laranja, cantos 
arredondados e acabamento nas 
bordas 

50   

10 Cx. 

INSETICIDA - tipo aerossol,  
inodoro, a base de água, para 
moscas, mosquitos e baratas, 
capacidade 300ml. caixa com 12 
unid. 

7   

11 Cx. 

LIMPA VIDRO - Limpador de 
vidros com pulverizador em 
gatilho que contenha em sua 
fórmula lauril éter e sulfato 
de sódio. Embalagem: 500 ml, caixa 
com 12 unid. 

8   
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12 Cx. 

LIMPADOR DE CARPETES -   
formula com ativo biodegradável 
que remove com eficiência 
manchas de café, gordura e 
sujeiras difíceis, deixando um 
aroma de limpeza sem 
danificar o tecido. Embalagem: 500 
ml, caixa com 12 unid. 

1   

13 Cx. 
LIMPADOR MULTIUSO - eficiente 
em limpezas pesadas. Embalagem: 
500 ml. caixa com 24 unidades. 

5   

14 Cx. 

LIMPA ALUMÍNIO – Com 
composição aquosa de surfactantes 
aniônicos e não iônicos com ph 
neutro. Embalagem: 500 ml, caixa 
com 24 unid. 

5   

15 Cx. 

LUSTRA MÓVEIS - com base de 
cera e silicone, aroma lavanda, 
aplicação: móveis e superfícies lisas. 
Embalagem: 500ml, caixa com 24 
unid. 

2   

16 Cx. 

NAFTALINA - bolinhas sólidas 
brancas, aplicação: repelentes, 
traças e baratas. Embalagem: 
Pacote de 30g, caixa com 50 
pacotes 

4   

17 Unid. 
PANO DE CHÃO – saco 
confeccionado em 100% de algodão 
cru com tamanho de 55 cm x 80cm. 

88   

18 Cx. 
Removedor de ceras e manchas de 
piso, Embalagem: galão de 5 litros, 
caixa com 04 unid. 

5   

19 Cx. 

SABÃO EM BARRA – de 200g para 
limpeza em geral. Embalagem: caixa 
com 50 unid. 
 

2   

20 Cx. 

SABÃO EM PÓ - Tipo detergente 
biodegradável, tenso ativo 
aniônico, Embalagem: pacote de 
500g, caixa com 20 pacotes 
 

5   

21 Pact. 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 
CAPACIDADE DE 100 LITROS, em 
polietileno, na cor preta, com 
espessura de 12 micras, com largura 
de 75cm e altura 105cm. 
Embalagem: 10 
unidades/pacotes. 

800   
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22 Pact. 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 
CAPACIDADE DE 30 LITROS, em 
polietileno, na cor preta, com 
espessura de 10 micras, com largura 
de 59cm e altura de 62cm. 
Embalagem: 10 unidades/pacotes 

800   

23 Pact. 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 
CAPACIDADE DE 50 LITROS em 
polietileno, na cor preta, com 
espessura de 12 micras, com largura 
de 63cm e altura de 80cm. 
Embalagem: 10 unidades/pacotes 

800   

24 Cx. 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. 
Embalagem: Galão 5l (cloro ativo), 
caixa 4 unid. 

5   

25 Cx. 
ÁCIDO MURIÁTICO. Embalagem: 
Galão 5l (cloro ativo), caixa 4 unid. 

1   

26 Cx. 
SAPONÁCEO EM PÓ. Embalagem: 
frasco com 300gr / caixa com 12 
unid. 

8   

27 Unid. 
IMPERMEABILIZANTE (BASE 
SELADORA). Embalagem: galão 5l 

5   

28 Cx. 
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%. 
Embalagem: frasco 1l / caixa 12 
unid. 

30   

29 Cx. 
ÁLCOOL GEL 70%. Embalagem: 
frasco 500ml / caixa12 unid. 

30   

1. VALOR TOTAL MENSAL   

2. QUANTIDADE DE SERVENTES 44  

3. VALOR POR SERVENTE (1/2)  
(A SER APLICADO NA PCFP) 

  

 
 
 
 

 
ANEXO II-B 

 
PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA 

TRIMESTRAL (SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Qtde. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 Unid. 
Escova de mão, cerdas nylon, 
empunhadura de plástico ou 
madeira 

50   

2 Unid. 

ESCOVÃO, material plástico para 
limpeza em geral, cerdas e suporte 
plástico, cabo, medindo 
aproximadamente 30 cm 

50   
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3 Unid. 

RODO PLÁSTICO, rodo 40 cm, 
com borracha dupla, base em 
polipropileno 300mm, cabo 
rosqueável 1200mm 

50   

4 Unid. 

RODO PLÁSTICO, rodo 60 cm, 
com borracha dupla, base em 
polipropileno 300mm, cabo 
rosqueável 1200mm. 

50   

5 Unid. 

VASSOURA, material: cerdas 
piaçava, cabo em madeira 
plastificada, cepa em madeira, 
com 20 cm de comprimento 
mínimo de 9 cm. Cabo rosqueado 

44   

1. VALOR TRIMESTRAL   

2. QUANTIDADE DE MESES 3  

3. VALOR MENSAL ( 1/ 2)   

4. QUANT. DE SERVENTES 44  

5. VALOR POR SERVENTE (3/4) A SER APLICADO 
NA PCFP. 

  

 
 

ANEXO II-C 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA 
SEMESTRAL (SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 Unid. 
Balde plástico reforçado preto, 12 
litros 

50   

2 Unid. ESPANADOR sintético cabo longo 50   

3 Unid. 
LIXEIRA PLÁSTICA com tampa e 
pedal, plástico reforçado, capacidade 
30 litros, para banheiros 

100   

4 Unid. 

LIXEIRA PLÁSTICA, sem tampa, 
capacidade de 12 litros 
em polietileno preta, formato 
cilíndrico, sem soldas ou emendas, 
em cores, preta 

100   

5 Unid. 

PÁ COLETORA DE LIXO, material 
coletor em plástico injetado, cabo: 
madeira plastificada. Comprimento 
do cabo: 100cm, com borracha na 
ponta. 

50   

6 Unid. 
Refil MOP cera 40 cm, 100% 
microfibra 

100   

7 Unid. 
Refil para MOP Giratório Fit - 
Flashlimp 

100   
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8 Unid. Vassoura de pelo 40 Cm 50   

9 Unid. 
Vassourinha para limpar vaso com 
suporte 

50   

1. VALOR SEMESTRAL   

2. QUANTIDADE DE MESES 6  

3. VALOR MENSAL ( 1/ 2)   

4. QUANTID. DE SERVENTES 44  

5. VALOR POR SERVENTE (3/4) A SER APLICADO 
NA PCFP. 

  

 
 

ANEXO II-D 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA 
ANUAL (SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unid. 
Cesto de lixo, com pedal, plástico 
reforçado, capacidade 100 litros 

50   

2 Unid. 
Cesto de lixo, com pedal, plástico 
reforçado, capacidade 50 litros. 

50   

3 Unid. 
Contêiner Lixeira Plástica 240 
litros com rodas de 200mm 

50   

4 Unid. 

Conjunto Aplicador de Cera 
Finish, composto de balde 
polipropileno, com rodízio, MOP 
aplicador de cera, 
c/cabo de alumínio, refil aplicador 
em microfibra 40cm 

50   

5 Unid. 

MOP Giratório Flash Limp Fit 
MOP5011 com Balde. 3 em 
1. Capacidade máxima 8 litros, 
com troca de refis 

50   

6 Unid. 

DESENTUPIDOR PARA VASO 
SANITÁRIO, manual, com 
ventosa de borracha resistente, 
com 175mm de diâmetro 
aproximadamente, cabo longo 
(50cm aproximadamente), em 
madeira ou PVC, formato para 
perfeito encaixe, grande poder de 
sucção. 

50   

1. VALOR ANUAL   

2. QUANTIDADE DE MESES 12  

3. VALOR MENSAL ( 1/ 2)   

4. QUANTID. DE SERVENTES 44  

5. VALOR POR SERVENTE (3/4) A SER 
APLICADO NA PCFP. 
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ANEXO II-E 

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAL DE HIGIENE 
PESSOAL MENSAL (SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Cx. 

GUARDANAPO, papel 
absorvente, 
folha dupla, macio, tipo 
especial, na cor branca, com 
04 (quatro) dobras, 
dimensões: 33 cm x 32 cm, 
100% fibras naturais. 
Embalagem: pacote 50 unid. / 
caixa 36 unid. 

5   

2 Fardo 

PAPEL HIGIÊNICO, material 
celulose virgem, neutro, 10cm 
x 30 cm. Tipo picotado, folhas 
duplas, cor 
branca. Embalagem: fardo/ 
com 64 unid. 

40   

3 Fardo 

PAPEL TOALHA, Branco 
interfolhado 2 dobras, 
20x21cm, com  
folhas 100% celulose virgem. 
 Embalagem: fardo 1000 unid 
(4 Pt x 250 Fls). 

44   

4 Fardo 

PAPEL TOALHA, em rolo, 
folha dupla picotada, 100% 
celulose, cor branco neve, com 
alta absorção, não reciclado. 
Embalagem: fardo 12 
embalagens (02 rolos / 
embalagem). 

8   

5 Cx. 
SABONETE LÍQUIDO Erva 
Doce perolizado. Embalagem: 
frasco 5l / caixa 4 unid. 

5   

6 Fardo 

Papel Higiênico Bobina, folha 

simples 100% Celulose 

Embalagem:  8 rolos de 300m / 

fardo 

 

22   

1. VALOR MENSAL (1/2)   

2. QUANTID. DE SERVENTES 44  

3. VALOR POR SERVENTE (1/2) A SER 
APLICADO NA PCFP. 

  

 
 

ANEXO II-F 
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PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unid. 

Aspirador industrial de pó ultra 
silencioso 57db, cap. do tanque: 
15 litros; vácuo de pressão: 2600 
mmH2O; potência: 1100 W; qtde de 
motores: 1; Aspiração m3 por hora: 
200; Peso: 11 Kg 

2   

2 Unid. Escada de 7 degraus 3   

3 Unid. Extensão elétrica de 10m 5   

4 Unid. 
Lavadora de alta pressão 
profissional de 2500Lbs, 1500W 

2 
 

  

5 Unid. 
Mangueira ¾” de 30m c/ bico 
adaptador na torneira 

5   

6 Unid. 
Placa sinalizadora de piso 
molhado 

10   

7 Unid. 
Rodo limpa vidros telescópico, 
com cabo extensor de 3.10m 

2   

1 - VALOR TOTAL   

2 - DEPRECIAÇÃO ANUAL 10%   

3 - VALOR LÍQUIDO ANUAL (1-2)   

4 - VALOR LÍQUIDO MENSAL (3/12)   

5 - QUANTIDADE DE SERVENTES 44  

6 - VALOR APROPRIADO POR SERVENTE (4/5) (A 
SER APLICADO NA PCFP) 

  

 
 

ANEXO II-G 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Cx. 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO, 
descartável, com respirador 
semifacial tipo concha em 
fibra sintética para proteção 
contra partículas, poeiras e 
névoas classe PFF-1, com 
elástico entrelaçado em 
presilhas para ajuste da 
peça. Embalagem: 100 unid. 
/ caixa 

5   
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2 Unid. 

LUVAS DE PROTEÇÃO, em 
látex com forro em algodão e 
anatômica para proteção 
contra agentes químicos e 
mecânicos. Embalagem: 
unitária com um par de luva 

176 
 

  

3 Cx. 

PROTETORES 
AURICULARES, do tipo 
inserção. Composto de um 
eixo com três flanges de 
dimensões variáveis, para 
diversos tamanhos de canal 
auditivo, fabricado em 
silicone, comprimento único 
com cordão de algodão. 
Embalagem: caixa com 100 
unid. 

2   

4 Cx. 

Óculos de Proteção, com 
lentes em policarbonato, 
com UV e apoio nasal 
injetado na mesma peça, 
com haste tipo espátula e 
regulagem de ajuste de 
tamanho com 4 níveis. 
Embalagem: caixa com 10 
unid. 

10   

1 - VALOR ANUAL   

2 - QUANTIDADE DE MESES 12  

3 - VALOR POR SERVENTE (1/2)  
(A SER APLICADO NA PCFP) 

  

 

 

 

ANEXO II- H 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAL DE COPA ANUAL 
(COPEIRO) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 Unid. 

Máquina super automática de café 
em grãos expresso, com 
modalidade de leite, chocolate, 
chá e cappuccino, com 
capacidade de, no mínimo, 200 
copos. Com, no mínimo 12 
seleções; Display mínimo de 3,5” 
TFT LCD a cores. 
Compatível com uso de copo 
descartável de papel. 

01   
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Configuração automática com 
ligação hídrica à rede. 
Kit de serpentina de chá. 
Caldeira expresso: 1500 W – 150 
cc. 
Tabuleiro de resíduos líquidos: 
mínimo de 2.0 litros. 
Fonte de alimentação comutada. 
Alimentação elétrica: 220/240 vac 
– 50/60 hz 
Alimentação hídrica 
Conexão = 3/4" 
Para fornecimento com média 
mensal de: 
Café Expresso: 950 unid. 
Cappuccino: 1.340 unid. 
Café com Leite: 700 unid. 
Chocolate: 650 unid. 
Chá: 50 unid. 

2 Unid. Copo de vidro liso 300 ml 240   

3 Cx. 
Taça de vidro p/ água – cx. com 
24 unid. 

10   

4 Unid. Colher p/ café inox 20   

5 Unid. Colher p/ chá inox 20   

6 Unid. 
Xícara c/ pires de louça p/ café 
na cor branco 

48   

7 Unid. 
Garrafa térmica, 01 litro, com 
pulsador, alça e corta gotas 

50   

8 Unid. 
Garrafa térmica, 08 litros, com 
pulsador, alça e corta gotas 

20   

9 Unid. Açucareiro em aço inoxidável 6   

10 Unid. Bandeja retangular inox. 10   

11 Cx. 
Copo descartável para água 
150ml, cx. c/2000 unid. 

9   

12 Cx. 
Copo descartável para café 50 ml, 
cx. c/5000 und 

3   

13 Unid. 

Guardanapo (pano de Prato), 
comprimento: 60 cm, largura: 
40cm, acabamento nas bordas 
com variação de 5cm. 

30   

14 Pact. 
Mexedor para café tipo drink, 
11cm, cor: transparente, pct. 
c/500un 

3   

1 - VALOR ANUAL   

2 - QUANTIDADE DE MESES 12  

3 - VALOR MENSAL (1/2)   

4 - QUANTIDADE DE COPEIROS 5  
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5 - VALOR POR COPEIRO (3/4)  
(A SER APLICADO NA PCFP) 

  

 
 
 

ANEXO II-I 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (COPEIRO) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unid. 

Avental à base de PVC com forro de 
poliéster com tiras soldadas 
eletronicamente sendo uma no 
pescoço e duas na cintura com fivela 
plástica para fechamento. Tamanho 
único 

15   

2 Unid. Luva térmica de cozinha 15   

3 Cx. 
Luva de procedimento descartável de 
látex. Embalagem:  caixa 100 unid. 

6   

4 Cx. 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO, 
descartável, de TNT, com elástico e 
clip nasal. Embalagem: 50 unid. / 
caixa 

12   

5 Cx. 
Touca sanfonada de TNT 
descartável. Embalagem: caixa 100 
unid. 

6   

1 - VALOR ANUAL    

2 - QUANTIDADE DE MESES 12   

3 - VALOR POR COPEIRO (1/2)  
(A SER APLICADO NA PCFP) 

   

 
 
 
 

ANEXO II-J 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE FERRAMENTAS 
DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA IMPLANTAÇÃO 

(ARTÍFICE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 Unid. 

Caixa de Ferramenta em aço, tipo 
sanfonada com 5 gavetas, dimensões 
de 40x20x21 cm - Tramontina ou 
similar 

2   

2 Unid. 
Alicate universal em aço com 
isolador de 8” - Gedore ou similar. 

3   



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021– CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 003661/2021 

 

88   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep 66.020-070  -  VS 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213.4261        

 

3 Unid. 
Kit de chave de fenda Phillips 
com 03 unidades cada - Tramontina 
ou similar 

2   

4 Unid. 
Martelo de unha médio (cabo 
de madeira) bola 500g - Gedore 
ou similar 

2   

5 Unid. 

Chave para tubos-modelo americana - 
cabeça e castanha em aço-liga e alta 
resistência mecânica, cabo em ferro 
fundido modular, modelo especial para 
trabalhos pesados com mordente (.... ) 

2   

6 Unid. 
Kit de chave combinada de 06 a 
17 mm - Gedore/Tramontina 
ou similar 

2   

7 Unid. 
Alicate de Pressão de 10” - Gedore 
ou similar. 

2   

8 Unid. 
KIT de chave L. 1.5, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 
8; e 10 mm - Gedore ou similar 

2   

9 Unid. 
Chave inglesa em aço polido de 1”  
Gedore ou similar 

2   

10 Unid. Serrote 18" 1   

11 Unid. Arco de serra 12" 2   

12 Unid. Lâmina de serra manual 8   

13 Unid. Kit tarracha 12 peças 1   

14 Unid. 
Trena de 7,5 m, fita em aço 
Tramontina ou similar 

2   

15 Unid. 
Talhadeira em aço especial - com 
proteção de borracha e lâmina de 
02cm - Gedore ou similar 

2   

16 Unid. 
Furadeira/parafusadeira de 12w - 
makita ou similar 

2   

1 - VALOR SEMESTRAL   

2 - QUANTIDADE DE MESES 12  

3 - VALOR MENSAL (1/2)   

4 - QUANTIDADE DE - ARTÍFICE 3  

5 - VALOR POR ARTÍFICE (3/4)  
(A SER APLICADO NA PCFP) 

  

 
 

ANEXO II-K 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ARTÍFICE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 Unid. 
Luva de segurança confeccionada 
com vaqueta curtida ao cromo, com 
formato de cinco dedos (forma L), 

6   
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com reforço na palma, reforço de 
costura entre o polegar e o indicador 
e entre os dedos anelares. 
Embalagem: caixa com 12 pares. 

2 Cx. 

Óculos de Proteção, com lentes em 
policarbonato, com UV e apoio 
nasal injetado na mesma peça, com 
haste tipo espátula e regulagem de 
ajuste de tamanho com 4 níveis. 
Embalagem: caixa com 10 unid. 

6   

3  Capacete em polietileno  6   

1 - VALOR ANUAL    

2 - QUANTIDADE DE MESES 12   

3 - VALOR POR ARTÍFICE (1/2)  
(A SER APLICADO NA PCFP) 

    

 
 
 
 

ANEXO II-L 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO QUANTITATIVO DE UNIFORME 
(SERVENTE, ARTÍFICE E CARREGADOR) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unid. 

Camisa confeccionada em poliviscose 
(poliéster 67%, viscose 33%), mangas 
curtas, com gola redonda tipo flamel 
com largura do viés de 2,5mm, na cor 
usual e com emblema da empresa 
pintado. 

196   

2 Unid. 
Calça, confeccionada em tecido do 
tipo brim, na cor usual da empresa. 

196   

3 Par 
Botina de segurança, couro básico, 
cor preto, modelo unissex. 

98   

4 Unid. 
Crachá completo em PVC, impresso 
frente color com cordão e porta 
crachá. 

49   

1 - VALOR ANUAL    

2 - QUANTIDADE DE MESES 12   

3 - VALOR POR EMPREGADO (1/2)  
(A SER APLICADO NA PCFP) 

   

 
 

ANEXO II-M 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UNIFORME 
(ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS) 
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Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unid. 
Camisa em malha tipo polo, na cor 
branca, com detalhes na cor da 
empresa e logomarca bordada 

4   

2 Unid. 
Calça, confeccionada em tecido do 
tipo terbrim, na cor preta. 

4   

3 Par 
Sapato social, couro básico, cor preto, 
modelo unissex. 

2   

4 Unid. 
Crachá completo em PVC, impresso 
frente color com cordão e porta crachá 

1   

1 - VALOR ANUAL    

2 - QUANTIDADE DE MESES 12   

3 - VALOR POR EMPREGADO (1/2)  
(A SER APLICADO NA PCFP) 

   

 

 
 

ANEXO II-N 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UNIFORME  
(COPEIRO) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unid. 

Camisa confeccionada em poliviscose 
(poliéster 67%, viscose 33%), mangas 
curtas, com gola viés de 2,5mm, na 
cor usual e com emblema da empresa 
pintado 
redonda tipo flamel com largura do 
viés de 2,5mm, na cor usual e com 
emblema da empresa pintado. 

20   

2 Unid. 
Calça, confeccionada em tecido do 
tipo brim, na cor usual da empresa. 

20   

3 Par 
Botina de segurança, couro básico, 
cor preto, modelo unissex. 

10   

4 Unid. 
Crachá completo em PVC, impresso 
frente color com cordão e 
porta crachá. 

5   

5 Unid. Avental térmico longo cozinha 10   

1 - VALOR ANUAL    

2 - QUANTIDADE DE MESES 12   

3 - VALOR POR EMPREGADO (1/2)  
(ASER APLICADO NAPCFP) 
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ANEXO III 

ÁREA FÍSICA/POSTOS E DIMENSIONAMENTO A SER LIMPA E CONSERVADA 

 

Prédio Pavimentos Áreas m² 

Nº 
Banheiros 

abertos 
ao 

público 

Nº 
Banheiros 
privativos 

Esquadrias 
(m²) 

Endereço 

Palácio da 
Cabanagem 

Semi 
enterrado 

1.137,34 2 6 66,52 

Rua do Aveiro 
nº 130, Cidade 
Velha, Belém-

PA, Cep 
66020-070 

Semi 
elevado 

1.031,00 0 6 127,60 

2º Pavimento 1.032,00 1 5 159,28 
3º Pavimento 1.027,28 3 4 100,72 

4º Pavimento 1.027,43 2 6 111,16 

Fachada 0,00 0 0 501,02 

Abel 
Figueiredo 

Semi 
enterrado 

391,08 0 0 0,00 
Rua do Aveiro 
nº 130, Cidade 
Velha, Belém-

PA, Cep 
66020-070 

Semi 
elevado 

321,1 3 3 88,16 

2º Pavimento 311,15 3 3 96,90 

3º Pavimento 312,84 3 3 82,80 

4º Pavimento 300,31 3 3 82,80 

Paulo 
Fonteles 

     

Rua do Aveiro 
nº 130, Cidade 
Velha, Belém-

PA, Cep 
66020-070 

Semi 
elevado, 
subsolo e 

térreo 

655,84 9 4 15,12 

2º Pavimento 308,01 1 3 23,52 
Fachada 0 0 0 283,92 

Plenário 
Interno 

0 0 0 550,70 

Plenário 
Externo 

0 0 0 53,52 

Casa da 
Presidência 

Semi 
elevado 

246,61 0 2 0,00 
Rua do Aveiro 
nº 76, Cidade 
Velha, Belém-

PA, Cep 
66020-070 

Térreo 248,67 0 2 24,40 

Fachada 0 0 0 45,20 

Almir 
Gabriel 

Térreo 2.359,21 3 9 28,50 
Rua Doutor 

Malcher nº 53, 
Cidade Velha, 

Belém-PA, Cep 
66020-250 

1º Pavimento 2.185,21 4 14 32,88 

Waldemar 
Chaves 

Térreo 1.041,09 1 1 0,00 Travessa Félix 
Roque nº 282, 

Belém-PA 
1º Pavimento 755,14 1 3 0,00 

São 
Francisco 

Térreo 222,62 1 1 9,92 Travessa São 
Francisco nº 
131, Batista 

Campos, 
Belém-PA, Cep 

66023-185 

1º Pavimento 207,07 0 5 74,74 

2º Pavimento 202,54 0 5 78,50 

3º Pavimento 202,54 0 5 0,00 
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ANEXO IV 

 

DO LOTE (ÚNICO) 
 

Item Tipo de Serviços Unidade Quantidade 

01 

Serviços especializados de Encarregado de 
Serviços Gerais, incluindo mão de obra, 
encargos sociais, insumos, tributos e demais 
componentes. 

Posto 01 

02 
Serviços especializados de Servente (Tipo 1), 
incluindo mão de obra, encargos sociais, 
insumos, tributos e demais componentes. 

Posto 39 

03 

Serviços especializados de Servente (Tipo 2), 
com adicional de insalubridade de 20%, 
correspondente a limpeza nas áreas 
consideradas médico-hospitalares e 
assemelhadas, incluindo mão de obra, encargos 
sociais, insumos, tributos e demais 
componentes. 

Posto 02 

04 

Serviços especializados de Servente (Tipo 3), 
com adicional de insalubridade de 40%, 
correspondente a limpeza de banheiros de uso 
público, incluindo mão de obra, encargos sociais, 
insumos, tributos e demais componentes. 

Posto 03 

05 
Serviços especializados de copeiro, incluindo 
mão de obra, encargos sociais, insumos, tributos 
e demais componentes 

Posto 05 

06 
Serviços especializados de Artífice, incluindo 
mão de obra, encargos sociais, insumos, 
tributos e demais componentes. 

Posto 03 

07 
Serviços especializados de Carregador, 
incluindo mão de obra, encargos sociais, 
insumos, tributos e demais componentes. 

Posto 02 

 
 
28. ASSINATURA E APROVAÇÃO 
As informações constantes neste Termo de Referência são de Responsabilidade do 
órgão emissor, ressalvadas as informações prestadas pelas demais áreas. 
 
BELÉM, 07 DE JULHO DE 2021 
 
 
 
 
Elaborado por:  DANIELLE YASMINE 
                          Chefe da Divisão de Serv. gerais 
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Aprovado por:                SÔNIA SOARES 
                                 Diretora Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V (a) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(Apresentação Obrigatória) 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO DE OBRA DE MENOR 
 
Pregão Eletrônico n° XXX/2021 
 
Razão social: ________________________________________ 
CNPJ/MF: ____________________ Insc.Est._______________ 
End.: _______________________________________________ 
Declara, expressamente, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado: 
Nome: _______________________ CPF: __________________, Para fins do disposto 
no Inc. V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não 
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emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 
emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao que determina no presente 
Edital. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 

(Local), ___ de __________ de 2021. 
 
 
 
 
 
. 

_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO V (b) 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Apresentação Obrigatória) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO 

 
 

 Declaro, sob as penas da lei, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico n° 
XXX/2021-CPL/ALEPA, em cumprimento à exigência contida no Artigo 32, parágrafo 2° 
da Lei Federal de Licitações e Contratos nº. 8.666/93, que a Empresa ......................., da 
qual sou .......................... (citar se é representante legal ou procurador), não apresenta 
fato superveniente impeditivo à sua habilitação ocorrido após a emissão do CRC 
apresentado na habilitação.               
  
 

(Local),____de ____________ de 2021. 
                  
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO V (c) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(Apresentação Obrigatória) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 
 
 
 
Declaro que estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, bem como, de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação, referentes 
ao Pregão Eletrônico n° XXX/2021–CPL/ALEPA. 
 
 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX 
 
 

(Local), ___ de __________ de 2021. 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO V (d) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(Apresentação Obrigatória) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP/COOPERATIVA 
 

Pregão Eletrônico n° XXX/2021 
 
A empresa ________________,  com sede no(a) ________________, CNPJ/MF nº 
_____________, neste ato representada por seu representante legal, senhor(a) 
______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ -  SSP/__ e  do 
CPF/MF  nº ________________, Declara, sob as penas da Lei, que (informar se cumpre 
ou não cumpre) os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
em seu art. 34, que essa Empresa/Cooperativa (informar se está apta ou não está apta) 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da referida Lei 
Complementar, e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 
 
Para efeito do benefício legal a que se refere o presente requerimento, declaramos: 
 
a) O pleno atendimento às condições previstas na Lei Complementar Federal nº 
123/2006, para enquadramento na condição de Microempresa/Empresa de Pequeno 
Porte; 
 
b) O conhecimento das consequências legais decorrentes da apresentação de 
declaração falsa objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX 

 
(Local), ___ de __________ de 2021. 

 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO V (e) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(Apresentação Obrigatória) 

 
 

DECLARAÇÃO “SE” POSSUI DE 2% a 5% DE EMPREGADOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA OU BENEFICIÁRIOS REABILITADOS 

 
Pregão Eletrônico n° XXX/2021 

 
A empresa ________________, inscrita no CNPJ:XX.XXX.XXX/0001-XX, por intermédio 
de seu representante legal Sr. ____________, portador da Carteira de Identidade nº 
_____________ e inscrito no CPF nº ____________, DECLARA para os devidos fins, que 
____________ (possui ou não possui), em seu quadro de empregados um percentual 
mínimo de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de pessoas portadoras de deficiência 
ou beneficiários reabilitados, na forma do art. 93 da Lei Federal nº 8.213/1991. 

 
 
 

(Local), ___ de __________ de 2021. 
 
 

 
 
 
 

 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO V (f) 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
  

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  

 
 
 
 
Em atendimento às exigências do Edital e dos seus anexos referente ao Pregão 
Eletrônico nº XXX/2021, declaramos, sob as penas da Lei, que o(s) senhor(es) 
________________________________ devidamente credenciado(s) pela 
empresa________________________________________, vistoriou(aram) o(s) local(is) 
de execução dos serviços, tomando conhecimento de todas as informações necessárias 
à elaboração da proposta de preços. 
 
 
 

(Local), ___ de __________ de 2021.  
  
  
  
 
 
 
 
 

________________________________ 

(Assinatura do responsável pela empresa) 

Cargo e carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBS: A não apresentação desta Declaração de Visita Técnica, não inabilitará a 
Proponente. No entanto, estará obrigada a apresentar a declaração de renúncia à 
Visita Técnica, conforme o modelo no Anexo V (g) deste Edital, sob pena, neste caso, 
de inabilitação. 
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ANEXO V (g) 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 
 
 
(Nome)___________________, responsável legal da empresa 
_________________________________________________, CNPJ nº 
_______________, Endereço ________________________, Fone _____________, E-
mail ________________, declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as 
instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Pregão Eletrônico 
nº XXX/2021-CPL/ALEPA, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das 
reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos 
os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, 
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao 
presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 
 
 

(Local), ____ de ____________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________ 
(Assinatura do representante legal da Empresa) 

(Cargo/RG/CPF) 
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ANEXO V (h) 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

1. XXXXX (Identificação da Licitante), inscrita no CNPJ nº XXXXX, estabelecida na cidade 
de XXXXX, Estado de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXXX, e-mail XXXXX, 
por meio de seu representante legal, XXXXX (Nome do Representante), portador da 
Carteira de Identidade nº XXXXX, expedida pela XXXXX, e inscrito no CPF nº XXXXX, 
declara que: 
 
2. Possui os seguintes contratos vigentes com a iniciativa privada e a Administração 
Pública, na data da sessão pública de abertura do referido Pregão Eletrônico: 
 

CONTRATO 
NOME DO 

ÓRGÃO/EMPRESA 
CNPJ (MF) 

INSCRIÇÃO 
ESTADUAL 

ENDEREÇO VIGÊNCI A 
VALOR 

(R$) 

1       

2       

(...)       

VALOR TOTAL DO(S) CONTRATO(S)  

 

3. 1/12 (um doze avos) do Valor Total dos Contratos acima declarados não é superior a 

seu Patrimônio Líquido, conforme evidencia o cálculo abaixo: 
 

 
4. Apura a seguinte diferença percentual, entre o Valor Total dos Contratos acima 
declarado e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício –  
DRE, evidenciada pelo cálculo abaixo: 
 

 

5. Apresenta as seguintes justificativas para a diferença percentual, entre o Valor Total 
dos Contratos e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício 
- DRE, ser superior a 10% (positiva ou negativa): 
(Observação: somente apresentar as justificativas no espaço abaixo se a diferença 

percentual apurada no item 3 for superior a 10% - positiva ou negativa). 

(Observação: somente apresentar as justificativas no espaço abaixo se a diferença entre 

a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a 

declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em 

relação à receita bruta). 

Valor Total do(s) Contrato(s) < ou = Patrimônio Líquido  
                  12 

Valor da Receita Bruta - Valor Total dos Contratos X 100 =  
                        Valor da Receita Bruta 
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JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%:  

  
 

 

 

 

Local, XX de XXXXXXXXXX de 2021. 

 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

 

 

 

 

Portarias: 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-
normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada 

https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/1062-p443-de-
2018?highlight=WyJsaW1wZXphIiwiY29uc2VydmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0= 

http://www.seac-pa.com.br/conteudo.php?go=312&file=-seac-x-sinelpa-2020.html 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Cadern
o_de_Conta_Vinculada_V2.pdf 

 
ANEXO VI 

 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
Ilustríssimo Sr. Pregoeiro 
 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/1062-p443-de-2018?highlight=WyJsaW1wZXphIiwiY29uc2VydmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0=
https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/1062-p443-de-2018?highlight=WyJsaW1wZXphIiwiY29uc2VydmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0=
http://www.seac-pa.com.br/conteudo.php?go=312&file=-seac-x-sinelpa-2020.html
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Caderno_de_Conta_Vinculada_V2.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Caderno_de_Conta_Vinculada_V2.pdf
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Atendendo ao Aviso de Licitação desta Comissão de Pregão, apresentamos nossa 
proposta de preços, para o objeto do Pregão Eletrônico n° XXX/2021-CPL/ALEPA, cujo 
objeto destina-se a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, 
COPEIRAGEM, ARTÍFICES E CARREGADORES PARA ATENDER A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – ALEPA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”. Após o 
detalhamento demonstrado na planilha de custos e formação de preços em anexo, 
apresentamos os valores unitários, mensais e anuais, perfazendo o valor total de R$ 
XXXXXXX (extenso), referente ao LOTE (único), de acordo com as especificações dos 
serviços descritas no Termo de Referência (Anexo I) do referido edital e seus anexos. 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
(Apresentar em anexo a proposta) 

 

Resumo da planilha de custos e formação de preços: 
 

Item Tipo de Serviços Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Mensal 

(R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

01 
Encarregado de 
Serviços Gerais 

Posto 01 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

02 Servente (Tipo 01) Posto 39 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

03 Servente (Tipo 02) Posto 02 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

04 Servente (Tipo 03) Posto 03 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

05 Copeiro Posto 05 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

06 Artífice Posto 03 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

07 Carregador Posto 02 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

VALOR TOTAL DO LOTE (R$) R$ XXXXXXX 
 
 
 

1) Nos preços indicados acima estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas, 
frete, encargos sociais, fiscais, previdenciários e comerciais, inclusive, demais encargos 
que incidam direta ou indiretamente nos serviços objeto desta Licitação; 
2) Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o objeto será prestado 
de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que conhecemos e 
aceitamos em todos os seus termos; 
3) Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer 
despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela ALEPA, seja qual 
for o motivo;  
4) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão 
Eletrônico n° XXX/2021; 
5) Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, aceitando e 
submetendo-me, integralmente, às suas condições, e que obtive da Comissão de 
Licitação, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não 
havendo dúvidas acerca dos serviços a executar;  
6) Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados no Banco 
____________; Agência nº _______, Conta Corrente n° ____________,  
7) O(a) Sr(a) ___________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (Carteira de 
Identidade), (CPF), (endereço completo), (telefones) e (e-mail), responsável pela 
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empresa _____________, CNPJ nº ___________, assinará o Contrato ou outro 
instrumento equivalente. 
 

Local, ____ de __________ de 2021. 
 
 

(Assinatura do representante legal da Empresa) 
(Cargo/RG/CPF) 

 
Observações:  

Obs1: A Proposta, por categoria, deverá conter a Planilha de Custo e Formação de Preços, 
conforme a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 (ANEXO VII-D); 

Obs2: Essa proposta terá como base orçamentária a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, 
Número de Registro no MTE PA 000067/2021, com data base em 01 de janeiro de 2021 

Obs3: Sítio Eletrônico para Planilha de Custo e Formação de Preços:  
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-ainformacao/legislacao/instrucoesnormativas/instrucao-
normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada 

Obs4: A Empresa Licitante terá que em sua proposta, observar as determinações contidas no 
item 7 do presente Edital, sob pena de desclassificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2021. 
Processo Administrativo nº 003661/2021.  
 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-ainformacao/legislacao/instrucoesnormativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-ainformacao/legislacao/instrucoesnormativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
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DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, 
COPEIRAGEM, ARTÍFICES E CARREGADORES 
PARA ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO PARÁ – ALEPA, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 
UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS”, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO PARÁ, E DO OUTRO, E A EMPRESA 
___________.  

 
Pelo presente instrumento, de um lado a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua do Aveiro nº 130, Bairro 
Cidade Velha, inscrita no CNPJ sob o nº 05.018.544/0001-02 neste ato representada por 
seu Presidente, Excelentíssimo Senhor Deputado Francisco das Chagas Silva Melo 
Filho, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de 
Identidade nº 5141170 PC/PA e CPF/MF nº 185.932.672-20, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXXX, com sede na xxxxxxxxx, Bairro xxxxxx, na Cidade de xxxxx, Estado do 
xxxxx, Cep xxxxxxxx, Telefone(s) (XX) xxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxxxxx, neste ato 
representada pelo(a) Senhor(a)  XXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de 
Identidade nº XXXXX e do CPF nº XXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXX nº 
XXX, Bairro XXXXXX, na Cidade de XXXXX, Estado do XXXX, CEP XXXXX, Telefone(s) 
(91) XXXXXX, E-mail: XXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com 
o Pregão Eletrônico n° XXX/2021, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, 
referente ao Processo Administrativo nº 003661/2021, e se regerá pela Lei Federal n° 
8.666/93, suas alterações, o qual as partes reciprocamente outorgam, aceitam e se 
obrigam a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AMPARO LEGAL 

A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico n° 
XXX/2021, realizado com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 aplicando 
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, 
HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, ARTÍFICES E CARREGADORES PARA ATENDER A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – ALEPA, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, UNIFORMES, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”, 
objeto do Processo Administrativo nº 003661/2021, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no LOTE (ÙNICO), dispostas na Cláusula Quarta deste instrumento, e de 
acordo com o edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2021, com o Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital, e a proposta da Contratada, os quais, são partes integrantes deste 
instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes deste Contrato estão 
previstos na dotação orçamentária, para o exercício de 2021, sob a seguinte classificação 
funcional programática: 
 

                  01.101 – Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
01.122.1496.8552 – Operacionalização das Ações Administrativas 
                3000.00 – Despesas Correntes 
                3300.00 – Outras Despesas Correntes 
                3390.00 – Aplicação Direta 
                3390.39 – Locação de Mão de Obra 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES 

Vigorarão no presente Contrato, os preços unitários, mensais e anuais do Lote, descritos 
no quadro a seguir, constantes da Proposta Comercial da Contratada, sendo o valor 
mensal de R$ ______ (extenso), e o valor anual de R$ ______ (extenso), de acordo 
com as especificações dos serviços descritas no LOTE (único), do edital do Pregão 
Eletrônico nº XXX/2021 e seus anexos, conforme discriminação abaixo: 
 

Item Tipo de Serviços Unidade Quantid. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Mensal 

(R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

01 
Encarregado de 
Serviços Gerais 

Posto 01 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

02 Servente (Tipo 01) Posto 39 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

03 Servente (Tipo 02) Posto 02 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

04 Servente (Tipo 03) Posto 03 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

05 Copeiro Posto 05 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

06 Artífice Posto 03 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

07 Carregador Posto 02 XXXXX XXXXXX XXXXXX 

VALOR TOTAL DO LOTE (R$) R$ XXXXXXX 
 

4.1. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. Regime de execução indireta: empreitada por preço global. 
5.2. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas na 
metodologia, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sendo estes de primeira 
qualidade, e ainda, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislações aplicáveis. 
5.3. Os serviços serão prestados por profissionais pertencentes ao quadro funcional da 
Contratada, nas dependências dos prédios pertencentes à estrutura organizacional da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
 

5.4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.4.1. A produtividade mínima, para os serviços de limpeza, conservação e higienização, 
considerada para efeito de composição deste Contrato, será adotada de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017 e alterações, 
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devendo atender integralmente às necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará. 
5.4.2. A jornada de trabalho adotada será de 40 (quarenta) horas semanais, e sempre que 
possível deverão anteceder ou suceder a dos servidores da sede, de forma a evitar que a 
execução dos serviços interfira no desenvolvimento de atividades internas e no 
atendimento ao público. 
5.4.3. A estimativa de mão de obra necessária para execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, será calculada, no que couber, com base na produtividade mínima de acordo 
com os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017 e suas 
alterações. 
5.4.4. Os serviços especificados neste Contrato não excluem outros similares que 
porventura se façam necessários para a boa execução das tarefas. 
5.4.5. Os serviços de limpeza, conservação e higienização serão executados por 
profissionais capacitados. 
5.4.6. A prestação dos serviços deverá observar as normas regulamentadoras prescritas 
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e legislação complementar, além dos 
dispositivos contidos na Convenção Coletiva de Trabalho das categorias profissionais 
envolvidas na contratação. 

 

5.6. DAS ÁREAS DE ATENDIMENTO 
5.6.1. Os serviços de limpeza e conservação serão contratados com base na área física a 
ser limpa e conservada, estabelecendo-se o custo por metro quadrado (m²), observando a 
peculiaridade, produtividade, periodicidade e frequência de cada tipo de serviço. 
5.6.2. Os serviços de encarregado serão contratados com base na proporção 
encarregado/servente, estabelecida na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017 e os 
serviços de copeiragem, artífice e carregador serão contratados por postos, para 
funcionamento na sede da ALEPA. 
5.6.3. Os índices de produtividade mínima de limpeza, no âmbito das Unidades da 
Assembleia Legislativa do Pará, foram estabelecidos em função do tipo de área a ser limpa, 
de sua complexidade e a força de trabalho necessária à execução dos serviços, 
considerando-se, ainda, o prazo determinado para sua realização, como assevera a 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

5.6.3.1. Áreas Internas: 
a) Pisos acarpetados: 800 m2 a 1.200 m2;  
b) Pisos frios: 800 m² a 1.200 m2; 
c) Almoxarifados/galpões: 1.500 m² a 2.500 m2; 
d) Oficinas: 1.200 m² a 1.800 m2; 
e) Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão: 1.000 m² a 1.500 m2; e 
f) Banheiros: 200 m² a 300 m². 

5.6.3.2. Áreas Externas: 
a) Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações: 1.800 m² a 2.700 m2; 
b) Varrição de passeios e arruamentos: 6.000 m² a 9.000 m2;  
c) Pátios e áreas verdes com alta frequência: 1.800 m² a 2.700 m2;  
d) Pátios e áreas verdes com média frequência: 1.800 m² a 2.700 m2; 
e) Pátios e áreas verdes com baixa frequência: 1.800 m² a 2.700 m2; e 
f) coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária: 100.000 m2. 
 
5.6.3.3. Esquadrias Externas: 
a) face externa com exposição a situação de risco: 130 m² a 160 m²;  
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b) face externa sem exposição a situação de risco: 300 m² a 380 m²; e 
c) face interna: 300 m² a 380 m². 

5.6.3.4. Fachadas Envidraçadas: 130 m2 a 160 m², observada a periodicidade prevista no 
Projeto Básico;  

5.6.4. O dimensionamento da área física a ser limpa e conservada foi obtido com base na 
medição da área total, ocupada por cada um dos prédios utilizados pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará, que necessitam desses serviços, conforme descrição 
constante na tabela abaixo: 

Prédio Pavimentos Áreas m² 

Nº 
Banheiros 
abertos ao 

público 

Nº 
Banheiros 
privativos 

Esquadrias 
(m²) 

Endereço 

Palácio da 
Cabanagem 

Semi 
enterrado 

1.137,34 2 6 66,52 
Rua do 

Aveiro nº 
130, Cidade 

Velha, 
Belém-PA, 
Cep 66020-

070 

Semi elevado 1.031,00 0 6 127,60 

2º Pavimento 1.032,00 1 5 159,28 

3º Pavimento 1.027,28 3 4 100,72 

4º Pavimento 1.027,43 2 6 111,16 

Fachada 0,00 0 0 501,02 

Abel 
Figueiredo 

Semi 
enterrado 

391,08 0 0 0,00 
Rua do 

Aveiro nº 
130, Cidade 

Velha, 
Belém-PA, 
Cep 66020-

070 

Semi elevado 321,1 3 3 88,16 

2º Pavimento 311,15 3 3 96,90 

3º Pavimento 312,84 3 3 82,80 

4º Pavimento 300,31 3 3 82,80 

Paulo 
Fonteles 

     

Rua do 
Aveiro nº 

130, Cidade 
Velha, 

Belém-PA, 
Cep 66020-

070 

Semi elevado, 
subsolo e 
térreo 

655,84 9 4 15,12 

2º Pavimento 308,01 1 3 23,52 

Fachada 0 0 0 283,92 

Plenário 
Interno 

0 0 0 550,70 

Plenário 
Externo 

0 0 0 53,52 

Casa da 
Presidência 

Semi elevado 246,61 0 2 0,00 
Rua do 

Aveiro nº 
76, Cidade 

Velha, 
Belém-PA, 
Cep 66020-

070 

Térreo 248,67 0 2 24,40 

Fachada 0 0 0 45,20 

Almir 
Gabriel 

Térreo 2.359,21 3 9 28,50 
Rua Doutor 
Malcher nº 
53, Cidade 

Velha, 
Belém-PA, 
Cep 66020-

250 

1º Pavimento 2.185,21 4 14 32,88 

Waldemar 
Chaves 

Térreo 1.041,09 1 1 0,00 Travessa 
Félix Roque 1º Pavimento 755,14 1 3 0,00 
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nº 282, 
Belém-PA 

São 
Francisco 

Térreo 222,62 1 1 9,92 Travessa 
São 

Francisco nº 
131, Batista 

Campos, 
Belém-PA, 
Cep 66023-

185 

1º Pavimento 207,07 0 5 74,74 

2º Pavimento 202,54 0 5 78,50 

3º Pavimento 202,54 0 5 0,00 

 
5.7. DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 

5.7.1. As áreas aqui indicadas são aquelas que compõem a Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, o que implica dizer que, outras poderão ser incluídas/excluídas ou, até 
mesmo, as atuais serem aumentadas/reduzidas, de acordo com as necessidades que se 
apresentarem ao longo da vigência do Contrato. 

 

Nº 
Ord. 

Prédios Endereço 

1 
Palácio Cabanagem, Abel 
Figueiredo e Paulo 
Fonteles 

Rua do Aveiro nº 130, Cidade Velha, Belém-PA, 
66020-070. 

2 Presidência (Casarão) 
Rua do Aveiro nº 76; Cidade Velha, Belém-PA, 66020-
070. 

3 
Prédio Senador Almir 
Gabriel (Garagem) 

Rua Doutor Malcher nº 53, Cidade Velha, Belém-PA, 
66020-250. 

4 
Prédio – Waldemar 
Chaves 

Travessa Félix Roque nº 282, Cidade Velha, Belém/PA. 

5 Prédio São Franscisco 
Travessa São Francisco nº 131, Batista Campos-
Belém-PA, 66023-185. 

 

5.8. DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.8.1. Os índices de produtividade adotados como de referência nos serviços de limpeza e 
conservação serão os estabelecidos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, 
calculados para uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-
feira, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, nos locais indicados acima: 

5.8.2. O quantitativo total de serventes que será necessário para a execução do serviço foi 
estimado de acordo com o disposto no Art. 8º, §§ 1º a 4º, da Portaria SLTI nº 42, de 11 de 
Agosto de 2011, convertendo-se as áreas do órgão que apresentam produtividades 
diferenciadas para a de 800m², de modo a facilitar a identificação do valor limite para área 
total do imóvel e o quantitativo total de serventes, com possíveis arredondamentos, 
conforme quadro abaixo: 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, 
artífices e carregadores para atender a Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará – ALEPA 

TOTAL 

FUNÇÃO 

Encarregado de Serviços Gerais 01 
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5.9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.9.1. Encarregado de Serviços Gerais 
 

a) Diariamente, uma vez quando não explicitado 
a1) Reportar-se à Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da 
execução dos serviços, inclusive para recebimento de tarefas. 
a2) Realizar visitas diárias nos locais da prestação dos serviços, no início de cada dia 
de trabalho, visando repassar as orientações necessárias e fiscalizar a execução das 
atividades; 
a3) Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações; 
a4) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom 
desempenho do trabalho; 
a5) Fazer escala de mutirões, entregando as relações ao fiscal do Contrato, caso 
necessário ou quando solicitado; 
a6) Fiscalizar e orientar os serviços desenvolvidos pelos demais funcionários, 
controlando a frequência e relatando as ocorrências relativas ao desempenho de cada 
um, bem como a distribuição e utilização dos materiais; 
a7) Informar para o fiscal do Contrato e para a CONTRATADA as faltas de funcionários 

e ocorrências relativas aos serviços. 
 

b) Semanalmente 
b1) Fazer escala de serviços semanais, entregando as relações ao fiscal do Contrato, 
periodicamente ou quando solicitado; 
b2) Controlar e distribuir os materiais de limpeza semanal, armazenando-os em local 
destinado para este fim. 
 

c) Mensalmente 
c1) Fazer escala de serviços mensais, entregando as relações ao fiscal do Contrato, 
periodicamente ou quando solicitado. 
C2) Controlar e distribuir os materiais de limpeza mensal, armazenando-os em local 
destinado para este fim. 
 

5.9.2. Servente 
 

a) Diariamente 
 

a1) Área Interna 
I. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, 
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive 
aparelhos elétricos e eletrônicos, extintores de incêndio, entre outros; 
II. Aspirar o pó em todo o piso acarpetado, tapetes, passadeiras e capachos; 
III. Retirar o pó e realizar a limpeza dos telefones com flanela e produtos adequados; 
IV. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos e todos os móveis; 
V. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 

Servente - tipo 1 39 

Servente - tipo 2 (insalubridade de 20%) 02 

Servente - tipo 3 (insalubridade de 40%) 03 

Copeiro 05 

Artífice 03 

Carregador 02 
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VI. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos de mármore, 
cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 
VII. Varrer os pisos de cimento; 
VIII. Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 
domissanitário desinfetante, no mínimo duas vezes ao dia ou quando houver 
necessidade; 
IX. Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras 
áreas molhadas, duas vezes ao dia; 
X. Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido as dependências 
sanitárias, quando necessário; 
XI. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos e 
removendo-os para o local adequado; 
XII. Limpar as escadas e corrimãos; 
XIII. Proceder com a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber. 
XIV. Limpar e suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela 
Administração; 
XV. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
XVI. Semanalmente, uma vez quando não explicitado. 
XVII. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 

b) Semanalmente 
 

b1) Área Interna 
I. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
II. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 
III. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes; 
IV. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos 
móveis encerados; 
V. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e 

poltronas; 
VI. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 
VII. Lavar os balcões e os pisos vinílicos de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
VIII. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 
IX. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool; 
X. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
XI. Limpar estantes e armários e atrás de móveis, armários e arquivos; 
XII. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica e 
madeira; 
XIII. Limpar, com produto neutro, portas, corrimãos, barras e batentes pintados a óleo 
ou verniz sintético; 
XIV. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos 
móveis encerados; 
XV. Polir divisórias, móveis e utensílios de madeira; 
XVI. Limpar detalhadamente estofados com produto apropriado para forrações de 

couro, tecidos ou plástico dos assentos e poltronas; 
XVII. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras e 
outros similares; 
XVIII. Lavar os balcões e os pisos vinílicos de mármore ou granito, cerâmicos, de 
marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
XIX. Passar pano úmido com desinfetante nos telefones; 
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XX. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 
XXI. Limpar quadros, placas, pinturas e painéis; 
XXII. Lavar lixeiras, carrinhos utilizados para remoção e contêineres utilizados na 
coleta de lixo; 
XXIII. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 

b2) Área Externa 
I. Lavagem das calçadas de acesso, retirada de manchas e extração de pó; 
II. Lavar os pisos vinílicos de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados 
com detergente, encerar e lustrar; 
III. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 
IV. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 

b3) Esquadrias (face interna/externa) sem risco 
I. Limpar todos os vidros, face interna e externa, aplicando-lhes produtos ante 
embaçantes com equipamentos e acessórios adequados. 
 

c) Mensalmente 
c1) Área Interna 

I. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
II. Limpar forros, paredes e rodapés; 
III. Limpar cortinas com equipamentos e acessórios adequados; 
IV. Limpar persianas com produtos adequados; 
V. Remover manchas de paredes; 
VI. Limpar portas, grades, basculantes, caixilhos e janelas; 
VII. Inspecionar geladeiras e/ou frigobares e promover suas limpezas; 
VIII. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

 
d) Semestralmente 

 

d1) Área Interna 
I. Efetuar a lavagem das áreas acarpetadas; 
II. Limpar as calhas, grelhas e luminárias; 
III. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 
IV. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos de mármore ou granito, 
cerâmicos, de marmorite e emborrachados. 
 

5.9.3. Copeiro 
I. Higienização dos utensílios da copa; 
II. Manusear máquinas industriais na cozinha ou na copa; 
III. Manter o ambiente limpo e organizado; 
IV. Zelar pela limpeza e guarda de equipamentos e utensílios; 
V. Apresentar-se conforme as normas higiênico-sanitárias; 
VI. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Encarregado. 

 
5.9.4. Artífice 

a) Diariamente, uma vez quando não explicitado 
I. Desentupir ralos, pias, vasos sanitários e esgotos; 
II. Montagem e desmontagem de divisórias, prateleiras, móveis, estofados, utensílios, 
equipamentos em geral e qualquer outra peça, limpando-as e arrumando-as de acordo 

com instruções; 
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III. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro 

(de malha, de enrolar, pantográfica, de correr e outros similares); 
IV. Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade; 
V. Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das 
dependências de trabalho. 
 

5.9.5. Carregador 
a) Diariamente, uma vez quando não explicitado 

I. Reparar e movimentar cargas e descargas de mercadorias em caminhões ou 
qualquer outro veículo de carga; 
II. Movimentar mercadorias, mobiliários e processos; 
III. Entregar e coletar encomendas e equipamentos; 
IV. Manusear cargas especiais; 

V. Reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; 
VI. Movimentar e/ou transportar mobiliários, processos e equipamentos em geral, 
interna e externamente, quando necessário; 
VII. Acomodar mercadorias no almoxarifado por ocasião de sua entrega; 
VIII. Conferir notas fiscais; 
IX. Demais atividades da mesma natureza e grau de complexidade pertinentes à 
função. 

 
5.10. Posto de Serviço e Jornada de Trabalho 

5.10.1. A CONTRATADA colocará à disposição da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, funcionários habilitados à realização dos serviços de limpeza, conservação, 
higienização, copeiragem e carregamento em quantidade correspondente a produtividade 
(mínima) x tamanho da área, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, 
todos pertencentes ao seu quadro de empregados. 
5.10.2. A duração dos serviços para todos os postos não excederá 08 horas diárias, 
devendo ser prestados em dois turnos, de 04 horas diárias cada, no período compreendido 
entre 07:00h e 18:00h, de segunda a sexta-feira. 
5.10.3. Os horários de trabalho e postos de serviço poderão sofrer alterações nos casos 
de conveniência da Administração e para atender as suas necessidades, que deverá 
comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 
para que sejam tomadas as providências necessárias, desde que obedecida carga 
horária conforme o Decreto-Lei nº 5.452/43 (CLT) e definida neste Contrato mediante 
aprovação da Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 

CLÁUSULA SEXTA – DA ESCOLARIDADE DOS PROFISSIONAIS  

6.1. Exige-se para os cargos de Servente, Copeiro e Carregador o nível de escolaridade 
de “ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO”. Para os cargos de Encarregado de Serviços 
Gerais e Artífice o nível de escolaridade será de “ENSINO MÉDIO COMPLETO”. Para o 
preenchimento das vagas, referentes a essas Categorias Profissionais, deverá ser 
comprovada pela CONTRATADA a escolaridade mínima exigida, mediante a 
apresentação de Diploma ou Certificado emitido por Instituição legalmente credenciada 
pelo Ministério da Educação. 
6.2. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da CONTRATANTE, 
cabendo à CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para análise curricular e, se for o caso, 
aprovação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES  

7.1. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento da mão de obra e 
simultaneamente pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, máquinas, 
equipamentos e utensílios, EPI’s e uniformes discriminados neste Contrato, bem como 
outros que se fizerem necessários a boa prestação dos serviços, conforme condições a 
seguir: 
 

7.1.1. Materiais de Limpeza e Conservação 
7.1.1.1. Os materiais a serem utilizados nos serviços de limpeza e conservação deverão 
possuir registro no Ministério da Saúde, quando cabível, e serem de boa qualidade e em 
quantidade suficiente para atender aos serviços, competindo à CONTRATADA sua 
definição final, devendo conter em suas embalagens o nome do fabricante, a marca e as 
demais especificações necessárias à ação fiscalizadora; 
7.1.1.2. A CONTRATADA deverá manter estoque mínimo para 30 (trinta) dias dos 
materiais necessários à completa execução do objeto deste Contrato, nos locais da 
prestação dos serviços; 
7.1.1.3. Os materiais entregues acompanhados da relação discriminando quantidades, 
espécie, peso, volume, com a devida distribuição nos prédios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará a serem atendidos, serão vistoriados, conferidos e aprovados pelo 
Fiscal do Contrato e só serão aceitos de primeira qualidade; 
7.1.1.4. A CONTRATADA deverá, imediatamente, substituir os produtos que estejam em 
desacordo com os parâmetros definidos na relação de materiais constante neste 
Contrato; 
7.1.1.5. Os materiais de uso durável serão substituídos somente quando houver 
necessidade, tendo como prazo de substituição mínima a cada trimestre; 
7.1.1.6. As despesas referentes a todos os materiais utilizados nos serviços de limpeza, 
conservação, higienização, copeiragem, artífice e carregador correrão às expensas da 
CONTRATADA, estando o custo incluído no valor total da proposta; 
7.1.1.7. Em caso de necessidade de diluição de determinados materiais de consumo a 
serem aplicados na execução do objeto deste Contrato, deverá ser obedecido, 
obrigatoriamente, pela CONTRATADA a proporção recomendada pelo fabricante do 
produto; 
7.1.1.8. A relação quantitativa e periódica de material de limpeza não é exaustiva e não 
exime a CONTRATADA da total responsabilidade do fornecimento de outros materiais 
necessários e/ou reposição do estoque devido a variações de consumo necessários à 
perfeita execução dos serviços, devendo os materiais serem entregues no 5º dia útil de 
cada mês, conforme tabela constante do anexo II deste instrumento contratual 

7.1.1.9. A definição de saneantes domissanitários: 
a) São substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em 
ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, 
compreendendo: 

a.1. Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 
microrganismos quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 
a.2. Detergentes: destinados a dissolver gorduras, higiene de recipientes, vasilhas e a 
aplicações de uso doméstico; 
a.3. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes, desinfetantes e 
respectivos congêneres destinados à aplicação em objetos inanimados e em 
ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao 
registro, industrialização, entrega ao consumo e fiscalização. 

 
7.1.2. Máquinas, Equipamentos e Utensílios 
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a) A CONTRATADA deverá manter em local previamente indicado pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), os equipamentos e máquinas especificados 
(incluídos todos os acessórios) nas quantidades constante do anexo II deste instrumento 
contratual, em estado de novo e em perfeitas condições de uso e funcionamento, de modo 
a evitar acidentes e prejuízos às instalações. 
b) Os equipamentos referem-se ao mínimo necessário para a realização dos serviços. 
Entretanto, qualquer outro equipamento ou máquina necessários e/ou acréscimos nos 
quantitativos deverá ser fornecido pela CONTRATADA e sem ônus para a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará. 
c) Todos os equipamentos e ferramentas à disposição do serviço deverão ser de boa 
qualidade. 
d) Os equipamentos e ferramentas deverão ser substituídos, sem ônus para a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará, sempre que necessário, seja por desgaste natural ou 
defeito que impossibilite sua perfeita utilização, ou por extravio, ficando a CONTRATADA 
responsável pela guarda dos mesmos. 
 

7.1.3. Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s 
a) Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Individual 
- EPI’s constantes neste Contrato, sendo estes ditos essenciais à integridade física do 
trabalhador, não sendo permitida sua ausência na execução dos serviços, sob pena da 
CONTRATADA sofrer as sanções determinadas neste instrumento; 
b) Os EPI’s deverão ser efetivamente utilizados, quando de situações que necessitem de 
seu uso, ficando a CONTRATADA responsável pela orientação da correta utilização dos 
equipamentos, bem como o Fiscal do Contrato de cobrar a utilização e o fornecimento 
dos mesmos; 
c) Todos os EPI’s a serem utilizados no serviço deverão estar de acordo com o disposto 
na NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho, conforme legislação em vigor; 
d) Todo e qualquer empregado que se recuse a utilizar os EPI’s nos serviços objeto deste 
Contrato, nas condições do item anterior, deverá ser substituído no prazo de 24h (vinte e 
quatro) horas, sendo considerada a sua atitude como inconveniente, imprudente e 
perigosa; 
e) Os EPI’s deverão ser substituídos, sem ônus para a Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará, sempre que necessário, seja por desgaste natural ou defeito que impossibilite 
sua perfeita utilização, ou por extravio, ficando a CONTRATADA responsável pela guarda 
dos mesmos; 
f) A relação de Equipamentos de Proteção Individual, constante do anexo II deste 
Instrumento Contratual, refere-se ao mínimo necessário para a execução dos serviços. 
Entretanto, qualquer outro equipamento necessário e/ou acréscimos nos quantitativos 
deverá ser fornecido pela CONTRATADA e sem ônus para Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará. 
 

7.1.4. Uniformes 
a) A CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos para os empregados de cada 
categoria profissional, constituídos de 02 (duas) calças, 02 (duas) camisas e 01 (um) par 
de calçado, sendo que a entrega do primeiro conjunto de uniforme deverá ocorrer até 05 
(cinco) dias antes do início da execução dos serviços e, posteriormente, a cada 06 (seis) 
meses, considerando a data inicial do Contrato, conforme especificações constante do 
anexo II deste instrumento. 
b) A CONTRATADA poderá apresentar o modelo de seu uniforme, para aceitação da 
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Assembleia Legislativa do Estado do Pará, atendendo o quantitativo apresentado que foi 
definido de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 
c) Os uniformes completos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA aos funcionários, 
na presença do Fiscal do Contrato, no início da prestação dos serviços e substituídos por 
novos a cada 06 (seis) meses, devido ao desgaste provocado pelo uso constante, 
conforme quantidades mínimas exigidas na legislação em vigor, apresentando o 
respectivo recibo de entrega para o Fiscal. 
d) O custo com uniformes e equipamentos não poderá ser repassado aos profissionais, 
assim como não poderá ser exigida a devolução do uniforme usado quando proceder à 
entrega dos novos, exceto no fim do Contrato. 
e) Os uniformes, de todas as categorias, deverão conter o emblema da CONTRATADA, 
de forma visível, preferencialmente, na própria camisa. 
f) A CONTRATADA deverá orientar o profissional quanto à responsabilidade pelo zelo e 
conservação do uniforme. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUSTENTABILIDADE  

8.1. Nos termos do que dispõe a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017 e da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, a CONTRATADA deverá adotar as seguintes 
providências: 

8.1.1. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração na 
fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação 
às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN 
MARE, de 3/11/1995 e do Decreto nº 5.940/2006 ou outra forma de destinação adequada, 
quando for o caso; 
8.1.2. Os resíduos sólidos, reutilizáveis e recicláveis, deverão ser acondicionados 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva; 
8.1.3. A CONTRATADA deverá implantar boas práticas ambientais na execução dos 
serviços e as especificações dos insumos utilizados devem atender às normas ambientais 
vigentes, principalmente no que tange ao uso de produtos biodegradáveis. 
8.1.4. Deverão ser adotadas pela CONTRATADA todas as normas federais, estaduais e 
municipais quanto aos critérios de preservação ambiental, além das orientações das 
entidades públicas que versem sobre a matéria, dentre as quais, as seguintes: 

8.1.4.1. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; 
8.1.4.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de Certificação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares; 

8.1.5. Que os produtos utilizados na prestação dos serviços devam ser, preferencialmente, 
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e 
o armazenamento; e 
8.1.6. Que os produtos utilizados na prestação dos serviços não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) e éteres difenil 
polibromados(PBDEs). 

8.1.7. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam as classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
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8.1.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários para a execução de serviços; 
8.1.9. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos e prever a destinação ambiental adequada das 
pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, 
de 30 de junho de 1999. 
8.1.10. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor 
poluição, tais como: 

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
c) Racionalização/economia no consumo de energia elétrica; 
d) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes sempre que possível (águas 
da chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados 
ou agentes bacteriológicos, minas e outros); 

CLÁUSULA NONA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS COLABORADORES 
 

9.1. Atribuições do Encarregado de Serviços Gerais: 
9.1.1. Reportar-se à Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da 
execução dos serviços, inclusive para recebimento de tarefas. 
9.1.2. Acatar as orientações do Fiscal do Contrato, inclusive naquilo que diz respeito ao 
cumprimento das Normas Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho; 
9.1.3. Relatar ao Fiscal do Contrato, de forma imediata, toda e qualquer irregularidade 

observada nos locais onde os serviços estão sendo prestados; 
9.1.4. Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações; 
9.1.5. Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Contrato, 
durante o horário em que estiver prestando os serviços; 
9.1.6. Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas 
de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção; 
9.1.7. Fazer escala de serviços semanais, mensais e de mutirões, entregando as relações 
ao fiscal do Contrato, periodicamente, ou quando solicitado. 
9.1.8. Controlar e distribuir os materiais de limpeza, armazenando-os em local destinado 
para este fim. 
9.1.9. Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom 
desempenho do trabalho. 

 
9.2. Atribuições dos Serventes: 

9.2.1. Efetuar a limpeza, respeitando as recomendações dos fabricantes dos produtos e 
equipamentos utilizados; 

9.2.2. Abastecer os banheiros com os materiais necessários à higiene (papel higiênico, 
papel toalha e sabonete líquido), observando para que não faltem; 

9.2.3. Abastecer com álcool gel antisséptico para as mãos, os dispensers nos banheiros, 
observando para que não faltem; 
9.2.4. Proceder a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 
Instrução Normativa - MARE nº 6, de 3/11/1995; 

9.2.5. Apontar e comunicar consertos necessários à conservação de bens e instalações 
providenciando, se for o caso, a sua execução com a anuência do fiscal do Contrato; 
9.2.6. Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do Contrato, 
por meio do preposto (encarregado de turma) da CONTRATADA; 
9.2.7. Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas 
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de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção; 
9.2.8. Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Contrato, 
durante o período em que estiver prestando os serviços; 
9.2.9. Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do preposto 
(encarregado de turma) da CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer circunstância 
a constatação de pessoas com atitude suspeita observada nas dependências da 
Contratante; 
9.2.10. Zelar pela segurança, limpeza, manutenção das instalações, mobiliários e 
equipamentos. Executar as demais atividades inerentes ao cargo e aquelas necessárias 
ao bom desempenho do trabalho. 
 

9.3. Atribuições dos Copeiros: 
9.3.1. Preparar, distribuir e servir diariamente café e água mineral, em copos de vidro ou 
descartáveis e xícaras de louça, nas salas em horário a ser especificado, em reuniões, 
eventos ou sempre que determinado pela Administração. Durante o preparo do café, as 
copas deverão permanecer limpas, principalmente o piso, no sentido de evitar acidentes; 
9.3.2. Lavagem diária de todos os talheres, copos, pratos, etc., com emprego de 
detergentes biodegradáveis; 
9.3.3. As xícaras, copos e materiais utilizados para servir café e água mineral, durante as 
reuniões e nas salas, deverão ser retirados no máximo até 15 minutos após o serviço; 
9.3.4. Nos Gabinetes dos Deputados, a água mineral e o café deverão ser servidos em 
copos de vidro e xícaras de louça, sendo a água mineral reposta quantas vezes for 
necessário, de forma a permanecer sempre à disposição dos usuários e mediante o uso 
de porta-copos para suportar e cobrir os copos contendo a água servida; 
9.3.5. O lixo das copas deverá ser colocado em sacos plásticos que ofereçam resistência 
apropriada para o transporte do mesmo os quais deverão, ainda, estar acondicionados em 
recipientes providos de tampa e recolhidos por um funcionário da equipe de limpeza e 
conservação; 
9.3.6. Será permitido o uso de esponja de lã de aço para dar brilho em utensílios de 
alumínio, utilizando agentes de polimento adequado, quando for necessário dar brilho ou 
retirar manchas em utensílios de inox; 
9.3.7. Os panos de chão utilizados nas copas deverão ser lavados na própria copa, em 
baldes separados, com o auxílio de luvas. A água de lavagem deve ser despejada no ralo, 
o pano de secagem de mãos deverá ser utilizado, exclusivamente, para esta finalidade e 
lavado pelo menos duas vezes ao dia na própria copa com sabão apropriado; 
9.3.8. Para sanitização da copa deverá ser utilizado álcool a 70º GL, com auxílio de pano 
esterilizado. 
 

9.4. Atribuições do Artífice: 
9.4.1. Desentupir ralos, pias, vasos sanitários e esgotos; 

9.4.2. Montagem e desmontagem de divisórias, prateleiras, móveis, estofados, utensílios, 
equipamentos em geral e qualquer outra peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com 
instruções; 
9.4.3. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro 
(de malha, de enrolar, pantográfica, de correr e outros similares); 
9.4.4. Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade; 

9.4.5. Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das 
dependências de trabalho. 

 
9.5. Atribuições do Carregador: 
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9.5.1. Reparar e movimentar cargas e descargas de mercadorias em caminhões ou 

qualquer outro veículo de carga; 
9.5.2. Movimentar mercadorias, mobiliários e processos; 
9.5.3. Entregar e coletar encomendas e equipamentos; 
9.5.4. Manusear cargas especiais; 
9.5.5. Reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; 
9.5.6. Movimentar e/ou transportar mobiliários, processos e equipamentos em geral, 

interna e externamente, quando necessário; 
9.5.7. Acomodar mercadorias no almoxarifado por ocasião de sua entrega; 
9.5.8. Conferir notas fiscais; 
9.5.9. Demais atividades, da mesma natureza e grau de complexidade, pertinentes à 
função. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PISO SALARIAL  

10.1. O salário normativo mensal de cada empregado, sem encargos, para efeito da 
confecção das Planilhas de Custos e Formação de Preços, foi estabelecido com base no 
piso salarial da respectiva categoria, definido na Convenção Coletiva de Trabalho 
2021/2022, celebrada entre o SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS 
TERCEIRIZÁVEIS, TRABALHO TEMPORÁRIO, LIMPEZA E CONSERVACÃO 
AMBIENTAL DO ESTADO DO PARÁ–SEAC/PA e o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DE EMPRESA DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E 
SIMILARES DO ESTADO PARÁ, registrado no MTE sob o nº PA000067/2021, de 
08/02/2021. 
10.2. Caso até a data de abertura do Procedimento licitatório entre em vigor norma que 
determine novo salário mínimo ou nova Convenção Coletiva de Trabalho ou, ainda, outra 
norma coletiva aplicável, a alteração salarial decorrente dessas normativas deve ser 
levada em consideração pela CONTRATADA na formulação de sua proposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

11.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela 

lei 8.883/94, os serviços serão executados: 
11.1.1. A prestação dos serviços deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA, nesse 
prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela 
CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 
impossibilite de assumir os serviços contratados. 
11.1.2. Os serviços deverão ser recebidos da seguinte forma: 

11.1.2.1. Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias da 
comunicação escrita da CONTRATADA. Que poderá ser dispensado por se tratar de 
serviço profissional, conforme art. 74 da Lei Federal nº 8.666/93; 
11.1.2.2. Definitivamente: Por servidor devidamente designado pela Fiscalização do 
Contrato, mediante Ordem de Execução de Serviços assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

11.2. Salvo disposições em contrário, os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto, correrão por conta da 
CONTRATADA. 
11.3. A Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, após a assinatura 
do Contrato, sempre que a natureza da prestação dos serviços exigir, deverá promover 
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reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização que conterá informações 
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de execução da Contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
11.4. Os assuntos tratados na reunião inicial devem ser registrados em Ata e, 
preferencialmente, estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsável pela 
fiscalização do Contrato, o preposto da CONTRATADA e, se for o caso, o servidor ou a 
equipe de Planejamento da Contratação. 
11.5. A Alepa deverá realizar reuniões periódicas com o preposto da CONTRATADA, de 
modo a garantir a qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos 
serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

12.1. Após a homologação do certame, a licitante vencedora será convocada para 
apresentar GARANTIA no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de realização de 
sua convocação. 
12.2. A garantia deverá ser prestada em favor da Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará e deverá: 
a) Observar as modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
b) Corresponder ao valor de 1% (um por cento) do valor total do Contrato; 
c) Ter validade de 90 (noventa) dias, após o término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação ou alteração, caso ocorram; 

12.3. Na hipótese de renovações decorrentes de prorrogações e/ou alterações, a 
CONTRATADA será convocada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, renovável 
justificadamente por igual período, apresentar nova garantia relativa ao prazo renovado 
e/ou que abranja as alterações contratuais eventualmente incidentes; 
12.4. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, por dia de 
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 
12.5. O não cumprimento da apresentação da renovação da garantia autoriza a 
Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993; 
12.6. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato; 
b) Prejuízos diretos causados à administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do Contrato; 
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração; e 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
Contratada, quando couber. 

12.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados na alínea “d” do subitem 12.6, observada a legislação que rege a matéria; 
12.8. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a CONTRATADA 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, caso esse 
pagamento não ocorra até o fim do primeiro mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas 
diretamente pela Assembleia Legislativa. 
12.9. Em se tratando de garantia prestada em caução em dinheiro, o depósito deverá ser 
feito mediante autorização específica da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em 
conta determinada por esta, para depósito bancário no montante determinado em favor 
desta instituição, a qual será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do art. 56, 
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§ 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
12.9.1. O comprovante de realização do depósito bancário deverá ser entregue no 
Departamento Administrativo para fiscalização e controle do Contrato, que após, 
encaminhará ao Departamento Financeiro para conciliação e registro. 

12.10. Se a opção de garantia for pelo Seguro-garantia: 
12.10.1. A apólice deverá indicar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará como 
beneficiária; 

12.10.2. Não será aceita apólice que contenha cláusula que excetue ou exclua a 
responsabilidade da CONTRATADA, da instituição garantidora da contratação ou 
contrária aos interesses da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
12.10.3. Cláusula de atualização financeira; 

12.11. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 
12.11.1. Afirmação do Fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento das 
obrigações contratuais à ALEPA independentemente de interpelação judicial, caso o 
afiançado não cumpra suas obrigações; 
12.11.2. Renúncia expressa do fiador ao beneficiário de ordem e aos direitos previstos 
nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; 
12.11.3. Cláusula de atualização financeira; 

12.12. Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá: 
12.12.1. Ter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo 
Governo Federal, constando entre aqueles previstos na legislação especifica; 
12.12.2. Ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, podendo 
a Assembleia Legislativa do Estado do Pará recusar o título ofertado, caso verifique a 
ausência desses registros. 

12.13. Se houver acréscimo ao valor do Contrato, a Contratada se obriga a fazer a 
complementação da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for 
verificada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
12.14. Será considerada extinta a Garantia: 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mediante Termo 
Circunstanciado, de que a empresa cumpriu todas as Cláusulas do Instrumento 
Contratual; 
b) Com a extinção do Contrato; 
c) Isenção de Responsabilidade da Garantia. 

12.15. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará não executará a Garantia na ocorrência 
de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

12.15.1. Caso fortuito ou força maior; 
12.15.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 
12.15.3. Descumprimento das obrigações pela empresa, decorrentes de atos ou fatos 
praticados pela Administração; 
12.15.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
12.15.5. Caberá à própria Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
apurar a isenção da responsabilidade, não sendo a entidade garantidora parte no 
processo instaurado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 
12.15.6. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item Da Garantia da Execução dos Serviços. 
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12.15.7. Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão 
ser comunicados pela Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará à 
empresa e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o 
término de vigência do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A fiscalização e a atestação das notas dos serviços serão realizadas pelo fiscal do 
Contrato, conforme indicado em ato de designação, este fiscal deverá estar lotado na 
Divisão de Serviços Gerais da ALEPA. 
13.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, que serão 
exercidos por representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), 
especialmente designados na forma dos artigos 67 a 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
13.3. O(s) fiscal(is) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará deverão ter a experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do Contrato. 
13.4. O (s) fiscal (is) do Contrato participará(ão) ativamente das sistemáticas de 
supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços, noticiando o Chefe da 
Seção de Portaria e Zeladoria e da Divisão de Serviços Gerais da Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, qualquer alteração ou anormalidade identificada durante a execução 
dos serviços e as providências que foram tomadas para sua solução. Caso, o fato a ser 
resolvido esteja acima das atribuições do(s) fiscal(is), o Departamento Administrativo 
deverá tomar providências quanto a notificação à CONTRATADA. 
13.5. O(s) fiscal(is) do objeto a ser contratado deverá(ão) observar o seguinte: 

13.5.1. Emitir Ordem de Execução de Serviços, a partir da data da assinatura do Contrato, 
para ciência da CONTRATADA do início dos serviços; 

13.5.2. Elaborar planilha-resumo de todo o Contrato, contendo todos os empregados 
terceirizados que prestam serviços nos prédios da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, com as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, 
salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, 
auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras 
trabalhadas; 
13.5.3. Anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
13.5.4. Verificar, mensalmente, se a execução dos serviços está em conformidade com 
especificado em Contrato; 
13.5.5. Verificar a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços, o 
qual deverá conter a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
Contrato, no Edital e na proposta da Contratada, informando as respectivas quantidades 
e especificações e, se possível, marca, qualidade e forma de uso; 
13.5.6. Certificar as Notas Fiscais dos serviços devidamente prestados pela 
CONTRATADA, ao ser convocado pela Divisão de Serviços Gerais da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará; 
13.5.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) fiscal(is), 
deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas 
convenientes e informadas imediatamente ao Departamento Administrativo (DA). 
13.5.8. Caberá a Divisão de Serviços Gerais, juntamente com o Departamento 
Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Pará: 

a) Repassar à autoridade superior, proposta de rescisão do Contrato, quando o objeto 
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estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, 
ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que 
ensejem a adoção dessa medida, garantida à ampla defesa à CONTRATADA; 
b) Examinar as carteiras profissionais dos empregados da CONTRATADA 
disponibilizados para os serviços, para comprovar o registro de função e, se o salário 
está em conformidade com a proposta escrita; 
c) Verificar, mensalmente, se a execução dos serviços está em conformidade com 
especificado em Contrato, descontando-se do valor devido, o equivalente à 
indisponibilidade dos serviços e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadas; 
d) Notificar a CONTRATADA, com base no relatório de fiscalização e acompanhamento, 
a respeito de fatos e atos que estiverem em desacordo com os Termos do Contrato, 
para que proceda a elaboração de procedimento administrativo para possível aplicação 
de penalidades previstas no Instrumento Contratual, e se for o caso, o desconto em 
fatura da mesma. 

13.5.9. A atuação do(s) fiscal(is) ou equipe de fiscalização não excluem o disposto no 
Anexo VIII - Da fiscalização Técnica e Administrativa, da Instrução Normativa nº 05/2017. 
13.5.10. A existência da fiscalização por parte da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, não diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA, no cumprimento do 
objeto a ser contratado. 
13.5.11. A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre 
que for necessário. 
13.5.12. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará poderá exigir o afastamento de 
qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que cause embaraço a fiscalização, 
ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem 
atribuídas. 
13.5.13. Não obstante a CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela 

execução do objeto contratado. 
13.5.14. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará reserva-se o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe: 

13.5.14.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no Edital, no 
Termo de Referência, com seus respectivos anexos, neste Contrato e Proposta da 
CONTRATADA; 

13.5.14.2. Realizar contatos diretos com a CONTRATADA e/ou seu representante legal; 
13.5.14.3. Ordenar a retirada imediata e substituição de empregado da Contratada que 
estiver sem uniforme; que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 
13.5.14.4. Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuição, 
submetendo à autoridade superior as questões controversas decorrentes da execução 
da contratação, com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, 
preferencialmente no âmbito administrativo; 

13.5.15. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente 
o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
13.5.16. O fiscal técnico do Contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA, 
a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizados. 
13.5.17. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação 
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realizada. 
13.5.18. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços 
com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
13.5.19. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação dos 
serviços em relação à qualidade exigida, bem como, quando esta ultrapassar os níveis 
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serão aplicadas 
as sanções à Contratada, de acordo com as regras previstas no Contrato. 
13.5.20. É vedada a atribuição à CONTRATADA da avaliação de desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços. 
13.5.21. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde 
que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho 
e qualidade da prestação dos serviços 
13.5.22. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 
técnico do Contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 
em consonância com os indicativos previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a 
ser encaminhado ao gestor do Contrato. 
13.5.23. A fiscalização administrativa, poderá ser efetivada com base em critérios 
estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o Contrato como um 
todo, e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO E DA CONTA VINCULADA 

14.1. O PAGAMENTO será processado pela Departamento Financeiro, após a regular 
prestação dos serviços, mediante processo normal de liquidação e liberação dos recursos 
financeiros, a quem cabe a expedição da Ordem Bancária, de acordo com cronograma de 
desembolso de até 30 (trinta) dias. 
14.2. É condição para o processamento do pagamento, a apresentação por parte da 
CONTRATADA da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviço(s) regularmente 
prestado(s), acompanhada(s), obrigatoriamente, dos documentos exigidos para a 
contratação,  tais como: Certidões Negativas de Débito da Fazenda Federal, Municipal, 
INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), na Divisão de Serviços Gerais da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará - DISEG/ALEPA, para sua devida certificação, 
pelo Fiscal do Contrato, conforme o disposto no Artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93, bem 
como, o rol da documentação discriminada abaixo: 

14.2.1. GFIP correspondentes às Guias de recolhimento das Contribuições Sociais (INSS 
e FGTS), com comprovante de entrega/pagamento e recolhimento individualizado por 
empregado vinculado à execução contratual, relativas ao mês anterior ao serviço que se 
refere à Nota Fiscal/Fatura; 
14.2.2. Comprovante de pagamento da remuneração, acompanhada da Folha de 
Pagamento dos Empregados, correspondentes ao mês da última Nota Fiscal/Fatura 
vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados, na forma do § 4º do Artigo 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril 
de 1995; 
14.2.3. Cópia da folha individual de frequência de cada empregado vinculado à execução 
contratual e relação mensal do total de funcionários, contendo nº de CPF, data de 
admissão, função e local de execução do serviço; 
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14.2.4. Cópia dos recibos de entrega dos vales-transportes e vales-alimentação de cada 
empregado vinculado à execução contratual, caso haja a obrigatoriedade do pagamento, 
em caso da CONTRATADA fornecer o benefício alimentício, por intermédio de outra 
empresa que trabalhe com cartão magnético, deverá apresentar cópias dos respectivos 
comprovantes de crédito disponível nos cartões dos empregados. 

14.3. O PAGAMENTO será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem 
bancária, no banco XXXX, agência XXXXXX e conta corrente XXXXXXX, devidamente 
indicado pela CONTRATADA. 
14.4. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os 
números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito 
dos serviços prestados. 
14.5. A Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará reserva-se ao direito 
de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito da 
CONTRATADA em consequência de penalidade(s) aplicada(s) durante a execução 
contratual. 
14.6. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação 
regular em relação à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao 
Ministério do Trabalho (CNDT), apresentados em atendimento às exigências de 
contratação estiverem com a validade expirada, bem como, a CONTRATADA deixar de 
cumprir com as obrigações trabalhistas, o pagamento ficará retido até a apresentação de 
novos documentos dentro do prazo de validade e/ou o devido cumprimento de suas 
obrigações. 
14.7. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Administração da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para 
pagamento a partir da data de sua reapresentação. A devolução do documento não 
aprovado pela Administração da ALEPA, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que 
a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços, ou deixe de efetuar o pagamento 
devido a seus empregados e demais obrigações decorrentes da execução do presente 
instrumento. 
14.8. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará poderá sustar o pagamento de qualquer 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, no caso de: 

14.8.1. Execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 
14.8.2. Existência de débito ou pendência de qualquer natureza com a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará; 
14.8.3. Verificação de débitos junto a órgãos Federais, Estaduais, Municipais e 
Fiscalizadores da Classe. 

14.9. As comprovações de regularidade da CONTRATADA deverão corresponder ao 
período de execução e à mão de obra alocada para a prestação dos serviços. 
Considerando a Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, e visando à garantia do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE depositará, mensalmente, 
em conta vinculada específica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º 
salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do Contrato, em 
consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no item 1, Anexo XII 
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05/2017, os quais somente serão liberados para o 
pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições: 

14.9.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário 
dos empregados vinculados ao Contrato, quando devido; 
14.9.2. Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto 
na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao Contrato; 
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14.9.3. Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário 
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória, porventura, devida 
sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato; 
14.9.4. Ao final da vigência do Contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e 
14.9.5. O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução 
completa do Contrato, após a comprovação, por parte da CONTRATADA, da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados. 
14.9.6. A movimentação da conta vinculada será efetivada mediante autorização da 
CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 
14.9.7. A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar 
os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas 
dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato. 

14.9.8. Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do 
Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 
14.9.9. A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização 
trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à 
instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
apresentação dos documentos comprobatórios da CONTRATADA. 
14.9.10. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias, porventura, realizadas para 
a quitação das obrigações trabalhistas. 
14.9.11. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, na 
fase do encerramento do Contrato, somente após a comprovação da quitação de todos 
os encargos trabalhistas e previdenciários, relativos aos serviços prestados com a devida 
homologação pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados. 
14.9.12. A CONTRATANTE, fundamentada no Anexo XII da instrução Normativa 
SLTI/MP nº 05/2017, exigirá, no momento da assinatura do Contrato, a autorização da 
CONTRATADA para fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários 
e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 
previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 
14.9.13. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 
FGTS poderá ensejar o pagamento, em juízo, dos valores em débito, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
14.9.14. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento sem prejuízo das sanções cabíveis, 
nas hipóteses em que a CONTRATADA: 

14.9.14.1. Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a 
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
14.9.14.2. Deixar de utilizar materiais/equipamentos e recursos humanos exigidos para 
a execução dos serviços, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada; 
14.9.14.3. Deixar de entregar os benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação 
aos empregados alocados na execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea 
“d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do Contrato, os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados, 
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mediante o instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, quando 
devidamente comprovada a incidência na economia do Contrato, de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso 
será formalizado por ADITAMENTO. 

15.2. Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar 
atualização dos valores, elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando 
os novos valores, para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro e para que o 
valor disponibilizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para estes gastos, 
esteja compatível com os valores de mercado. 
15.3. Em se tratando de custos referentes à mão de obra alocada na prestação dos 
serviços, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio do instituto da 
REPACUTAÇÃO, no caso em que os valores poderão ser reajustados pelo percentual de 
VARIAÇÃO SALARIAL RESULTANTE DO ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO 
COLETIVO DE TRABALHO, perante a devida comprovação da empresa. 
15.4. Nos casos de variação de preços dos materiais e equipamentos fornecidos pela 
empresa, o instituto utilizado será o REAJUSTE DE PREÇOS, que deverá se basear na 
variação do ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, apurado e divulgado 
pelo IBGE, levando-se em consideração o período compreendido entre a data limite de 
apresentação dos preços propostos pela Contratada à Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará, constante no Edital de Licitação, e a data em que o índice foi divulgado 
oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste, perante 
a devida comprovação da Contratada. 
15.5. Os valores referentes aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, 
eventualmente, poderão ainda sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes 
casos: 

15.5.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, na 
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivo da execução do ajustado ou 
ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos 
termos do art. 65, inc. II, “d” e § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
15.5.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 
mercado, ou ainda, quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

16.1. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a 
anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do Contrato, é direito da 
CONTRATADA, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, 
conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do 
Brasil, sendo assegurada à CONTRATADA, a manutenção das condições efetivas da 
proposta inicial. 

16.1.1. Fica estabelecido, como condição para eventual repactuação, que a Contratada 
deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se 
mantenha a proporção determinada no subitem 12.3 deste Contrato, em relação ao valor 
contratado. 

16.2. A repactuação de preços será concedida, desde que seja observado o interregno 
mínimo de um ano: 
16.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação, decorrente da 
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variação dos custos da mão de obra, será contado a partir da data do acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da 
proposta, devendo repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente 
desses instrumentos. 
16.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da 
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 
16.5. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas a partir da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, exclusivamente para os itens que as motivaram, e apenas em relação à 
diferença, porventura, existente. 
16.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada 
de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha 
de custos e formação de preços, com a comprovação do aumento dos custos ou do novo 
acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a 
variação de custos objeto da repactuação. 
16.7. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o 
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do registro, 
no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva 
de trabalho que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo 
Contrato. 
16.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
16.9. A Administração disporá de até 60 (sessenta) dias para a decisão sobre o pedido de 
repactuação, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação 
dos custos. 
16.10. Este prazo ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou 
apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da 
variação dos custos. 
16.11. A Administração poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela CONTRATADA. 
16.12. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento e não poderão 
alterar o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato, exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. 
16.13. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a 
vigência do Contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 
contratual ou com o encerramento do contrato. 
16.14. Nas situações abaixo relacionadas, o Contrato poderá ser prorrogado e o 
instrumento de aditamento da prorrogação poderá conter cláusula - por solicitação da 
CONTRATADA, acompanhada das devidas justificativas, desde que não tenha dado causa 
para o descumprimento do prazo estabelecido neste item para solicitação de repactuação, 
ou por interesse da Administração, devidamente justificado – prevendo a possibilidade de 
repactuação pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou 
convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria 
profissional: 

16.14.1. O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido registrado até a data 
da prorrogação Contratual; 
16.14.2. O acordo ou convenção coletiva de trabalho for registrado, ou procedido à 
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em 
que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a prorrogação; 
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16.14.3. Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver 
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo 
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração. 

16.15. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer, exclusivamente, para os 
itens que a motivaram e apenas em relação à diferença, porventura, existente; 
16.16. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, a manutenção do equilíbrio econômico do Contrato, com base no disposto no 
Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

17.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no 
período de 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato pela CONTRATADA. 
17.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços, conforme alínea 
“d”, inciso II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 será, se aplicável, processada mediante 
a celebração de APOSTILAMENTO, caso não coincida com o período da prorrogação da 
vigência contratual, que será feito por ADITAMENTO. 
17.3. O REAJUSTE DOS PREÇOS no que diz respeito ao fornecimento de MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, quando cabível, será realizado com base na variação do ÍNDICE DE 
PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), no período compreendido entre a data limite 
de apresentação do preço proposto pela Contratada à Administração da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará, constante no Edital de Licitação, e a data em que o índice 
foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal 
revisão. 
17.4. Em conformidade com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, o reajuste 
só poderá ocorrer nos contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, 
após decorrido doze meses da apresentação da proposta da empresa ou do orçamento a 
que ela se referir, se assim couber. 
17.5. Os Contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados 
ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições contidas no § 3º da Lei nº 
10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
17.6. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno 
direito qualquer estipulação de periodicidade inferior a um ano. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

18.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado por períodos subsequentes, desde que 
obedecidas às mesmas condições estipuladas no Edital e neste Instrumento Contratual, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de Junho de 1993. 
18.2. A Empresa contratada não poderá ter sofrido qualquer punição de natureza 
pecuniária. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

19.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato. A 
contratada iniciará os serviços e entregará os materiais, objeto deste Instrumento, em 
prazo não superior a 05 (cinco) dias consecutivos após a assinatura do Instrumento 
Contratual e devido recebimento da Nota de Empenho. Caso o atendimento não seja feito 
dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa contratual; 
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19.2. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica; 
19.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 
19.4. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio da ALEPA em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou 
prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização 
ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 
19.5. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua, de seus empregados ou prepostos, 
obrigando-se, a assumir as responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou 
extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 
cumprimento do ajuste a ser firmado; 
19.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 
19.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda 
que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a 
terceiros; 
19.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou contingência; 
19.9. Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente 
instrumento, nas dependências da CONTRATANTE, familiar de agente público que neste 
exerça cargo em comissão ou função de confiança; 
19.10. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau. 
19.11. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da celebração do Contrato, os profissionais necessários à 
realização dos serviços, de acordo com o quantitativo solicitado; 
19.12. Apresentar à Fiscalização do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, 

e sempre que solicitado, atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como 
quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma 
forma, tenham relação com o objeto do Contrato e/ou com a prestação dos serviços 
contratados; 
19.13. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de 
otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a 
racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos; 
19.14. Manter seus empregados sempre atualizados por meio da promoção de 
treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e 
participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e 
sempre que a CONTRATANTE entender conveniente; 
19.15. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto à 
Fiscalização do Contrato a relação nominal dos empregados, indicando nome completo, 
função, local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG), de 
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CPF, endereço e telefone residencial e número de celular; 
19.16. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
19.17. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando, preferencialmente, os portadores de atestados de boa conduta e demais 
referências; 
19.18. Manter disciplina nos locais dos serviços retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 
inconveniente pela CONTRATANTE; 
19.19. Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por ano, com reposição a cada semestre, 
para cada profissional alocado, conforme especificações constantes do Anexo II e 

crachás de identificação com fotografia recente, inclusive Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s), no que couber, tudo sujeito à aprovação da CONTRATANTE, vedado o 
repasse dos respectivos custos aos seus empregados; 
19.20. Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com 

fotografia recente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no 
aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído 
imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante 
comunicação da Fiscalização; 
19.21. Registrar, controlar e apresentar/comunicar, diariamente, à Fiscalização do Contrato 
a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas; 
19.22. Nomear Encarregado de Limpeza responsável pelos serviços, com a missão de 

garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária 
aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando 
houver necessidade, à Fiscalização do Contrato e tomar as providências pertinentes para 
que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar 
a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, estar sempre em contato 
com a Fiscalização do Contrato, o qual poderá ter acesso ao controle de frequência diária 
sempre que julgar necessário; 
19.23. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu 
Encarregado; 
19.24. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios no local de trabalho; 
19.25. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta 
execução dos serviços; 
19.26. A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos químicos 

necessários, que estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não 
causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e redes de 
água e esgoto; 
19.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos 
os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento 
de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, contendo marca de qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações; 
19.28. A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, os materiais informados neste 
Contrato e no Termo de Referência e, eventualmente, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, se assim for solicitado; 
19.29. Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade suficiente 
e qualidade adequada, contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou 
similar); 
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19.30. Submeter ao Fiscal do Contrato para avaliação de qualidade, no início do Contrato 

e diante de qualquer mudança, os materiais citados no item anterior; 
19.31. Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução 
dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos 
em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 
sistemas de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica; 
19.32. Apresentar à Fiscalização do Contrato listagem de equipamentos, materiais ou 
utensílios de sua propriedade a serem utilizados nos serviços, mantendo sob sua guarda 
uma cópia, para eventuais conferências ou ajustes; 
19.33. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações 
formuladas; 
19.34. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos, 
comprovadamente, causem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros durante a 
permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 
19.35. Fornecer aos seus funcionários, até o último dia útil do mês que antecede ao mês 

de sua competência, os benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação, de acordo com 
o horário de trabalho, bem como qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom 
e completo desempenho de suas atividades; 
19.36. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, 

indenização trabalhista, vale-transporte, auxílio alimentação e outros encargos previstos 
em lei, incidentes ou decorrentes do Contrato, tendo em vista que os empregados da 
CONTRATADA não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 
19.37. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de 
admissão quanto ao longo da vigência do Contrato de trabalho de seus empregados, os 
exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 
anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 
19.38. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos 
empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por 
falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 
19.39. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal, de sua residência até as 
dependências da CONTRATANTE, e vice versa, por meios próprios em caso de 
paralisação dos transportes coletivos; 
19.40. Fornecer à Fiscalização do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se 
houver, bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos 
substitutos; 
19.41. Fornecer, mensalmente, à Fiscalização do Contrato, cópia dos comprovantes de 
pagamento dos benefícios de vale-transporte, auxílio alimentação e salários, junto com a 
Nota Fiscal/Fatura; 
19.42. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos 

seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos 
empregados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação 
dos mesmos, exibindo sempre que solicitado as comprovações respectivas; 
19.43. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no item anterior, a 
CONTRATADA deverá apresentar justificativa a fim de que a CONTRATANTE possa 
verificar a realização do pagamento; 
19.44. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados 
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aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; 
19.45. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de 
circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos 
empregados nas datas regulamentares; 
19.46. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e 
apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da 
elaboração da fatura; 
19.47. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre a 

Fiscalização do Contrato e o preposto da CONTRATADA, de forma permanente, incluindo 
dias não úteis; 
19.48. Registrar em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, 

os principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados; 
19.49. Efetivar a reposição da mão de obra, sempre que solicitado pela Fiscalização, nos 
prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às 
mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos: 

19.49.1. Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no 
prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ciência do afastamento; 
19.49.2. Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir 
da data de início do período; 
19.49.3. Em outras situações, sempre que solicitado pela Fiscalização do Contrato, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação. 
19.49.4. Encaminhar à Fiscalização do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, a relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como 
informar os dados daqueles que irão substituí-los; 

19.50. Relatar, por escrito, à Fiscalização do Contrato toda e qualquer anormalidade 

observada que afete à prestação dos serviços; 
19.51. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas 
devidas aos seus funcionários; 
19.52. Orientar os funcionários para que se comportem de forma cordial, e sempre dentro 

dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços; 
19.53. Apresentar à CONTRATANTE, em observância às disposições do subitem 2.1, 
alíneas “a” a “d”, Anexo VIII-B da IN/SLTI/MPOG nº 05/2017, nos seguintes prazos, as 
informações e/ou documentos listados abaixo: 
 

  19.53.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso: 
a) Nota Fiscal/Fatura; 
b) Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente 
com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos 
equivalentes, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução 
dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores; 
c) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do 
empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, 
conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão 
contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados 
a que se referem os recolhimentos; 
d) Comprovante da entrega dos benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação aos 
empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o que não serão 
liberados os pagamentos das referidas faturas; 
e) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução 
dos serviços contratados, quando necessário; 
f) Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de 
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férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da 
Lei; 
g) Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na 
execução dos serviços contratados, exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a 
CAGED; 
h) Cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo 
coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 
i) Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação 
aos empregados vinculados ao Contrato. 
 

   19.53.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE: 
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado a critério da 
CONTRATANTE; cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da 
prestação dos serviços, em que conste como tomador a CONTRATANTE; 
b) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação 
dos serviços ou, ainda, quando necessário e cópia de recibos de depósitos bancários; 
c) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, auxílio 
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção 

ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e 
de qualquer empregado; e 

d) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem 
que forem exigidos por lei ou pelo Contrato. 
 

19.53.3. Quando da extinção ou rescisão Contratual, após o último mês de 
prestação dos serviços, no prazo definido no Contrato: 

a) Termos de rescisão dos Contratos de trabalho dos empregados prestadores de 
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais; 
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de 
cada empregado dispensado; e 
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 
 

19.53.4. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por: 
a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que 
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 
b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus 
empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido em dependência 
da CONTRATANTE; 
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 
d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação; 
e) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de 
pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 
f) No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o 
desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas 
aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte 
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da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 
cabíveis; 
g) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto do Contrato sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 
h) Executar diretamente o Contrato sem transferência de responsabilidades a 
terceiros; 
i) Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a contratação; 
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato; 
k) Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de 
obra utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do Contrato; 
l) Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições para contratação, 
sob pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 
m) Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) 
dias após a assinatura do Contrato, cópias dos ofícios com comprovantes de entrega 
e recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime 
tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no 
prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações; 
n) O procedimento informado no item anterior somente será exigido se a 
CONTRATADA não se dedicar exclusivamente à atividade de limpeza e 
conservação, ou a exercer em conjunto com outras atividades para as quais seja 
vedada a opção pelo Simples Nacional, em observância ao caput do art. 17 (e 
incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 18, todos da Lei Complementar nº 123/2006; 
o) Autorizar, no momento da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE a reter, a 
qualquer tempo, a garantia na forma prevista no Contrato; 
p) Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 
serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 
sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de 
verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas; 

     q) Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de 
extrato de recolhimento sempre que solicitado pela Fiscalização do Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

20.1. Deverá proceder ao pagamento, do objeto do Contrato, dentro do cronograma de 
liberação dos recursos financeiros, pelo Departamento Financeiro da ALEPA, em até 30 
(trinta) dias; 
20.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações contratuais; 
20.3. Exercer a fiscalização e acompanhamento dos serviços por servidor (es) designado 
(s) para esse fim, representando a Administração da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará e participando ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 
controle de qualidade dos serviços, noticiando a Administração por meio da Divisão de 
Serviços Gerais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – DISEG, qualquer alteração 
ou anormalidade identificada durante a execução dos serviços, ficando a cargo do 
Departamento Administrativo notificar a CONTRATADA e elaborar processo administrativo 
para aplicação de penalidades previstas, quando o fato assim requerer; 
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20.4. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 
execução dos serviços; 
20.5. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à execução do objeto; 
20.6. Impedir que terceiros executem o objeto do Contrato; 
20.7. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo com 
as especificações dos serviços; 
20.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas 
de natureza grave; 
20.9. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do Contrato; 
20.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os 
serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato; 
20.11. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor 
especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 

20.12. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, exigindo sua correção no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE; 
20.13. Conferir, vistoriar e aprovar os materiais, equipamentos, utensílios, ferramentas, 
EPI´s e uniformes a serem entregues pela CONTRATADA, os quais deverão estar em 
acordo com a relação mínima discriminada neste Contrato e no Termo de Referência, isto 
através do Fiscal do Contrato da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
20.14. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais; 
20.15. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança 
no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização e que 
adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram 
designadas; 
20.16. Elaborar relatório de acompanhamento mensal, por meios dos servidores 
devidamente designados para fiscalização e acompanhamento do Contrato, registrando as 
ocorrências relativas aos serviços, o nome dos empregados faltosos (caso não haja 
substituição pela CONTRATADA), com o horário e o dia da falta e o número de 
substituições ocorridas no mês. O desempenho dos empregados da CONTRATADA e os 
serviços realizados deverão ser avaliados, e esta avaliação deverá ser encaminhada ao 
Departamento Administrativo para devida ciência, até o quinto dia do mês subsequente ao 
serviço executado. As informações registradas e conciliadas darão origem aos descontos 
nas faturas mensais, com eventual penalização a ser aplicada à CONTRATADA. 
20.17. Proibir que os empregados disponibilizados pela CONTRATADA, durante a 
execução dos serviços, desempenhem funções que não as definidas em Contrato e nos 
seus respectivos aditivos, e muito menos que sejam utilizados para a realização de tarefas 
particulares; 
20.18. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços; 
20.19. Realizar, quando legalmente autorizado, a retenção dos impostos e contribuições 

incidentes sobre a prestação do serviço, através do Departamento Financeiro; 
20.20. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do 
recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de 
verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP nº 05/2017 e suas 
alterações, como o recolhimento do FGTS por meio dos seguintes documentos: Cópia do 
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Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); Cópia da GRF 
do FGTS com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento 
bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; Cópia 
da Relação dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
20.21. Exigir da CONTRATADA os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: 
Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); Cópia 
do Comprovante de Declaração à Previdência; Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) 
com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário 
ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; Cópia da 
relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
20.22. Exigir da CONTRATADA as cópias dos comprovantes de pagamento dos salários, 
vales-transportes e auxílio alimentação dos empregados postos à disposição da 
Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; da folha individual de 
frequência de cada empregado vinculado à execução contratual e relação mensal do total 
de funcionários, contendo nº de CPF, data de admissão, função e local de execução dos 
serviços; 

20.23. Verificar, antes de cada pagamento, a regularidade da CONTRATADA, mediante 
consultas on-line aos Sistemas que permitam acesso ao Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ 
e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais 
(FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso; 
20.24. Proceder a vistoria nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio da 
Fiscalização do Contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a 
imediata regularização das falhas eventualmente detectadas; 
20.25. Solicitar da CONTRATADA a Ficha de Registro dos Empregados e manter 
arquivado durante a vigência contratual; 
20.26. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa; 
20.27. Comunicar à Secretaria de Estado da Receita Federal, em obediência ao princípio 
da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, 
conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a 
comunicação no prazo assinalado de 90 (noventa) dias após a assinatura do Contrato; 
20.28. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do 
Brasil - RFB; 
20.29. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 
deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

21.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará poderá, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

21.1.1. Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Contrato 
e no Edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total mensal do 
Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez que 
comunicados oficialmente; 
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21.1.2. Multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre 
o valor total mensal do Contrato, caracterizando inexecução total do Contrato, bem 
como suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração por prazo não superior a dois anos, pela recusa em retirar a Nota de 
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente e sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

21.1.3. 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 Administração da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior; 
 

21.1.4. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade a 
CONTRATADA que: 

21.1.4.1. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
21.1.4.2. Não apresentar situação regular no ato de assinatura do Contrato; 
21.1.4.3. Se recusar, injustificadamente, em retirar ou receber a Nota de Empenho; 
21.1.4.4. Falhar na execução deste Contrato; 
21.1.4.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
21.1.4.6. Fizer declaração falsa; 
21.1.4.7. Cometer fraude fiscal; 
21.1.4.8. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 
 

21.1.5. O retardamento da execução do serviço estará configurado quando a 
CONTRATADA: 

21.1.5.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 05 
(cinco) dias, contados da data de assinatura do instrumento contratual; 
21.1.5.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos em Contrato 
por 03 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

 
21.1.6. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita 
às penalidades tratadas no item anterior: 

21.1.6.1. Pela prestação dos serviços em desconformidade com o especificado e 
aceito; 
21.1.6.2. Pelo fornecimento de materiais e equipamentos em desconformidade com o 
especificado e aceito; 
21.1.6.3. Pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
21.1.6.4. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Contrato. 
 

21.2. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
21.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em relação a um 
dos eventos arrolados no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
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penalidades mencionadas. 
21.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
21.5. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante Processo 
Administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante 
estabelecido no art. 87, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
21.6. As situações dispostas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 poderão ensejar, a 
critério da Administração, a rescisão unilateral do Contrato. 

21.7. Sempre que não houver prejuízo para a Administração da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará, as penalidades impostas poderão ser 
transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da Administração.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

22.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, constituem motivos para rescisão do Contrato, a ocorrência de qualquer uma das 
situações previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser determinada por 
ato unilateral e escrito da Administração, amigável ou judicial conforme dispõe o art. 79 
do diploma citado; 
22.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará. 
22.3. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos. 
22.4. No procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA 
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo 
da possibilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Pará adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras, como: 

22.4.1. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado em que se encontrar, por 
ato próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
22.4.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos e materiais 
empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma 
prevista na legislação em vigor; 
22.4.3. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos 
causados à Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
22.4.4. Dentre outras medidas acauteladoras para que não haja a imediata interrupção 
dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 
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Caberá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, no prazo previsto na Lei Federal nº 
8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO 

Elegem as partes, o Foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir 
quaisquer dúvidas, pretensões ou direitos decorrentes do presente Contrato. 
 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) 
vias de igual teor. 
 

Belém-PA, XX de XXXXXXXXXXX de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 

 

ANEXOS II e III 

ANEXO II-A 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAL DE LIMPEZA MENSAL 
(SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 

1 Cx. 
ÁGUA SANITÁRIA, a base de hipoclorito de sódio, com teor de 
cloro ativo entre 2.0 a 2.5%. Embalagem: 1.000ml, Caixa com 12 
unid. 

12 

2 Cx. 
AROMATIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL. Embalagem: 
400 ml, caixa com 12 unid. 

8 

3 Cx. 
CERA LÍQUIDA INCOLOR, auto brilho, para piso frio, 
dispensando o uso de enceradeira, embalagem: 750ml, caixa 
com 12 unid. 

10 

4 Cx. 
DESINFETANTE LÍQUIDO MULTIUSO. Embalagem: 500 ml, 
caixa com 12 unid. 

20 

5 Cx. 
DESODORANTE SANITÁRIO. Pedra sanitária de 35 gr, com 
suporte plástico, fragrância de lavanda ou floral. Embalagem:  
caixa com 12 unid. 

40 

6 Cx. 
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, aplicação e remoção de 
gorduras de louças, concentrado. Embalagem: 500ml, caixa com 
24 unid. 

20 

7 Fardo 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, material: carbono, isenta de sinais de 
oxidação, aplicação: utensílios em geral. Fardo de 14 pacotes 
com 8 unid. 

16 

8 Unid. 

ESPONJA MULTIUSO - Dupla face com base de fibra sintética, 
com material abrasivo, para limpeza pesada e face de espuma de 
poliuretano para limpeza delicada, medindo 110mm x 75mm x 
20mm 

88 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021– CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 003661/2021 

 

141   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep 66.020-070  -  VS 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213.4261        

 

9 Unid. 
FLANELA - 100% algodão, textura macia com tamanho de 60cm 
x 40 cm, cor: laranja, cantos arredondados e acabamento nas 
bordas 

50 

10 Cx. 
INSETICIDA - tipo aerossol, inodoro, a base de água, para 
moscas, mosquitos e baratas, capacidade 300ml. caixa com 12 
unid. 

7 

11 Cx. 
LIMPA VIDRO - Limpador de vidros com pulverizador em 
gatilho que contenha em sua fórmula lauril éter e sulfato 
de sódio. Embalagem: 500 ml, caixa com 12 unid. 

8 

12 Cx. 

LIMPADOR DE CARPETES -  fórmula com ativo biodegradável 
que remove com eficiência manchas de café, gordura e sujeiras 
difíceis, deixando um aroma de limpeza sem danificar o tecido. 
Embalagem: 500 ml, caixa com 12 unid. 

1 

13 Cx. 
LIMPADOR MULTIUSO - eficiente em limpezas pesadas. 
Embalagem: 500 ml. caixa com 24 unidades. 

5 

14 Cx. 
LIMPA ALUMÍNIO – Com composição aquosa de surfactantes 
aniônicos e não iônicos com ph neutro. Embalagem: 500 ml, 
caixa com 24 unid. 

5 

15 Cx. 
LUSTRA MÓVEIS - com base de cera e silicone, aroma lavanda, 
aplicação: móveis e superfícies lisas. Embalagem: 500ml, caixa 
com 24 unid. 

2 

16 Cx. 
NAFTALINA - bolinhas sólidas brancas, aplicação: repelentes, 
traças e baratas. Embalagem: Pacote de 30g, caixa com 50 
pacotes 

4 

17 Unid. 
PANO DE CHÃO – saco confeccionado em 100% de algodão cru 
com tamanho de 55 cm x 80cm. 

88 

18 Cx. 
Removedor de ceras e manchas de 
piso, Embalagem: galão de 5 litros, caixa com 04 unid. 

5 

19 Cx. 
SABÃO EM BARRA – de 200g para limpeza em geral. 
Embalagem: caixa com 50 unid. 

2 

20 Cx. 
SABÃO EM PÓ - Tipo detergente biodegradável, tenso ativo 
aniônico, Embalagem: pacote de 500g, caixa com 20 pacotes 

5 

21 Pact. 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO – CAPACIDADE DE 100 LITROS, 
em polietileno, na cor preta, com espessura de 12 micras, com 
largura de 75cm e altura 105cm. Embalagem: 10 
unidades/pacotes. 

800 

22 Pact. 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 30 LITROS, 
em polietileno, na cor preta, com espessura de 10 micras, com 
largura de 59cm e altura de 62cm. Embalagem: 10 
unidades/pacotes 

800 

23 Pact. 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 50 LITROS em 
polietileno, na cor preta, com espessura de 12 micras, com 
largura de 63cm e altura de 80cm. Embalagem: 10 
unidades/pacotes 

800 

24 Cx. 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. Embalagem: Galão 5l (cloro 
ativo), caixa 4 unid. 

5 

25 Cx. 
ÁCIDO MURIÁTICO. Embalagem: Galão 5l (cloro ativo), caixa 4 
unid. 

1 

26 Cx. 
SAPONÁCEO EM PÓ. Embalagem: frasco com 300gr / caixa com 
12 unid. 

8 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021– CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 003661/2021 

 

142   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep 66.020-070  -  VS 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213.4261        

 

27 Unid. 
IMPERMEABILIZANTE (BASE SELADORA). Embalagem: galão 
5l 

5 

28 Cx. ÁLCOOL LÍQUIDO 70%. Embalagem: frasco 1l / caixa 12 unid. 30 

29 Cx. ÁLCOOL GEL 70%. Embalagem: frasco 500ml / caixa12 unid. 30 

ANEXO II-B 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA TRIMESTRAL 
(SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Qtde. 

1 Unid. 
Escova de mão, cerdas nylon, empunhadura de plástico ou 
madeira 

50 

2 Unid. 
ESCOVÃO, material plástico para limpeza em geral, cerdas e 
suporte plástico, cabo, medindo aproximadamente 30 cm 

50 

3 Unid. 
RODO PLÁSTICO, rodo 40 cm, com borracha dupla, base em 
polipropileno 300mm, cabo rosqueável 1200mm 

50 

4 Unid. 
RODO PLÁSTICO, rodo 60 cm, com borracha dupla, base em 
polipropileno 300mm, cabo rosqueável 1200mm. 

50 

5 Unid. 
VASSOURA, material: cerdas piaçava, cabo em madeira 
plastificada, cepa em madeira, com 20 cm de comprimento mínimo 
de 9 cm. Cabo rosqueado 

44 

 
 

ANEXO II-C 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA SEMESTRAL 
(SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 

1 Unid. Balde plástico reforçado preto, 12 litros 50 

2 Unid. ESPANADOR sintético cabo longo 50 

3 Unid. 
LIXEIRA PLÁSTICA com tampa e pedal, plástico reforçado, 
capacidade 30 litros, para banheiros 

100 

4 Unid. 
LIXEIRA PLÁSTICA, sem tampa, capacidade de 12 litros em 
polietileno preta, formato cilíndrico, sem soldas ou emendas, em 
cores, preta 

100 

5 Unid. 
PÁ COLETORA DE LIXO, material coletor em plástico injetado, 
cabo: madeira plastificada. Comprimento do cabo: 100cm, com 
borracha na ponta. 

50 

6 Unid. 
Refil MOP cera 40 cm, 100% 
microfibra 

100 

7 Unid. 
Refil para MOP Giratório Fit - 
Flashlimp 

100 

8 Unid. Vassoura de pelo 40 Cm 50 

9 Unid. 
Vassourinha para limpar vaso com 
suporte 

50 

 
 

ANEXO II-D 
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PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ANUAL 
(SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 

1 Unid. 
Cesto de lixo, com pedal, plástico reforçado, capacidade 100 
litros 

50 

2 Unid. Cesto de lixo, com pedal, plástico reforçado, capacidade 50 litros. 50 

3 Unid. Contêiner Lixeira Plástica 240 litros com rodas de 200mm 50 

4 Unid. 
Conjunto Aplicador de Cera Finish, composto de balde 
polipropileno, com rodízio, MOP aplicador de cera, c/cabo de 
alumínio, refil aplicador em microfibra 40cm 

50 

5 Unid. 
MOP Giratório Flash Limp Fit 
MOP5011 com Balde. 3 em 1. Capacidade máxima 8 litros, com 
troca de refis 

50 

6 Unid. 

DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO, manual, com 
ventosa de borracha resistente, com 175mm de diâmetro 
aproximadamente, cabo longo (50cm aproximadamente), em 
madeira ou PVC, formato para perfeito encaixe, grande poder de 
sucção. 

50 

 
 

ANEXO II-E 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 
MENSAL (SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 

1 Cx. 

GUARDANAPO, papel absorvente, folha dupla, macio, tipo 
especial, na cor branca, com 04 (quatro) dobras, dimensões: 33 
cm x 32 cm, 100% fibras naturais. Embalagem: pacote 50 unid. / 
caixa 36 unid. 

5 

2 Fardo 
PAPEL HIGIÊNICO, material celulose virgem, neutro, 10cm x 30 
cm. Tipo picotado, folhas duplas, cor 
branca. Embalagem: fardo/ com 64 unid. 

40 

3 Fardo 
PAPEL TOALHA, Branco interfolhado 2 dobras, 20x21cm, com 
folhas 100% celulose virgem. 
 Embalagem: fardo 1000 unid. (4 Pt x 250 Fls). 

44 

4 Fardo 
PAPEL TOALHA, em rolo, folha dupla picotada, 100% celulose, 
cor branco neve, com alta absorção, não reciclado. Embalagem: 
fardo 12 embalagens (02 rolos / embalagem). 

8 

5 Cx. 
SABONETE LÍQUIDO Erva Doce perolizado. Embalagem: frasco 
5l / caixa 4 unid. 

5 

6 Fardo 
Papel Higiênico Bobina, folha simples 100% Celulose 
Embalagem:  8 rolos de 300m / fardo 

22 

 
 

ANEXO II-F 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO 
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Item Unid. Descrição Quant. 

1 Unid. 
Aspirador industrial de pó ultra silencioso 57db, cap. do tanque: 
15 litros; vácuo de pressão: 2600 mmH2O; potência: 1100 W; 
qtde de motores: 1; Aspiração m3 por hora: 200; Peso: 11 Kg 

2 

2 Unid. Escada de 7 degraus 3 

3 Unid. Extensão elétrica de 10m 5 

4 Unid. Lavadora de alta pressão profissional de 2500Lbs, 1500W 2 

5 Unid. Mangueira ¾” de 30m c/ bico adaptador na torneira 5 

6 Unid. Placa sinalizadora de piso molhado 10 

7 Unid. Rodo limpa vidros telescópico com cabo extensor de 3.10m 2 

 
 

ANEXO II-G 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (SERVENTE) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 

1 Cx. 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO, descartável, com respirador 
semifacial tipo concha em fibra sintética para proteção contra 
partículas, poeiras e névoas classe PFF-1, com elástico 
entrelaçado em presilhas para ajuste da peça. Embalagem: 100 
unid. / caixa 

5 

2 Unid. 
LUVAS DE PROTEÇÃO, em látex com forro em algodão e 
anatômica para proteção contra agentes químicos e mecânicos. 
Embalagem: unitária com um par de luva 

176 
 

3 Cx. 

PROTETORES AURICULARES, do tipo inserção. Composto de 
um eixo com três flanges de dimensões variáveis, para diversos 
tamanhos de canal auditivo, fabricado em silicone, comprimento 
único com cordão de algodão. Embalagem: caixa com 100 unid. 

2 

4 Cx. 

Óculos de Proteção, com lentes em policarbonato, com UV e 
apoio nasal injetado na mesma peça, com haste tipo espátula e 
regulagem de ajuste de tamanho com 4 níveis. Embalagem: caixa 
com 10 unid. 

10 

 

ANEXO II- H 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAL DE COPA ANUAL (COPEIRO) 
 

Item Unid. Descrição Quant. 

1 Unid. 

Máquina super automática de café em grãos expresso, com 
modalidade de leite, chocolate, chá e cappuccino, com 
capacidade de, no mínimo, 200 copos. Com, no mínimo 12 
seleções; Display mínimo de 3,5” TFT LCD a cores. Compatível 
com uso de copo descartável de papel. 
Configuração automática com ligação hídrica à rede.  
Kit de serpentina de chá. 
Caldeira expresso: 1500 W – 150 cc. 
Tabuleiro de resíduos líquidos: mínimo de 2.0 litros. 
Fonte de alimentação comutada. 

01 
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Alimentação elétrica: 220/240 vac – 50/60 hz 
Alimentação hídrica 
Conexão = 3/4" 
Para fornecimento com média mensal de: 
Café Expresso: 950 unid. 
Cappuccino: 1.340 unid. 
Café com Leite: 700 unid. 
Chocolate: 650 unid. 
Chá: 50 unid. 

2 Unid. Copo de vidro liso 300 ml 240 

3 Cx. Taça de vidro p/ água – cx. com 24 unid. 10 

4 Unid. Colher p/ café inox 20 

5 Unid. Colher p/ chá inox 20 

6 Unid. Xícara c/ pires de louça p/ café na cor branco 48 

7 Unid. 
Garrafa térmica, 01 litro, com 
pulsador, alça e corta gotas 

50 

8 Unid. Garrafa térmica, 08 litros, com pulsador, alça e corta gotas 20 

9 Unid. Açucareiro em aço inoxidável 6 

10 Unid. Bandeja retangular inox. 10 

11 Cx. Copo descartável para água 150ml, cx. c/2000 unid. 9 

12 Cx. Copo descartável para café 50 ml, cx. c/5000 unid. 3 

13 Unid. 
Guardanapo (pano de Prato), comprimento: 60 cm, largura: 40cm, 
acabamento nas bordas com variação de 5cm. 

30 

14 Pact. 
Mexedor para café tipo drink, 11cm, cor: transparente, pct. c/500 
unid. 

3 

 
ANEXO II-I 

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (COPEIRO) 

 

Ite

m Unid. Descrição Quant. 

1 Unid. 
Avental à base de PVC com forro de poliéster com tiras soldadas 
eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com 
fivela plástica para fechamento. Tamanho único 

15 

2 Unid. Luva térmica de cozinha 15 

3 Cx. 
Luva de procedimento descartável de látex. Embalagem:  caixa 
100 unid. 

6 

4 Cx. 
MÁSCARA DE PROTEÇÃO, descartável, de TNT, com elástico e 
clip nasal. Embalagem: 50 unid. / caixa 

12 

5 Cx. 
Touca sanfonada de TNT descartável. Embalagem: caixa 100 
unid. 

6 

 
ANEXO II-J 

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE FERRAMENTAS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL NA IMPLANTAÇÃO 

(ARTÍFICE) 
 

Item Unid. Descrição Quant. 
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1 Unid. 
Caixa de Ferramenta em aço, tipo sanfonada com 5 gavetas, 
dimensões de 40x20x21 cm - Tramontina ou similar 

2 

2 Unid. Alicate universal em aço com isolador de 8” - Gedore ou similar. 3 

3 Unid. 
Kit de chave de fenda Phillips com 03 unidades cada – Tramontina 
ou similar 

2 

4 Unid. 
Martelo de unha médio (cabo de madeira) bola 500g – Gedore ou 
similar 

2 

5 Unid. 
Chave para tubos-modelo americana - cabeça e castanha em aço-
liga e alta resistência mecânica, cabo em ferro fundido modular, 
modelo especial para trabalhos pesados com mordente (.... ) 

2 

6 Unid. 
Kit de chave combinada de 06 a 17 mm - Gedore/Tramontina 
ou similar 

2 

7 Unid. Alicate de Pressão de 10” – Gedore ou similar. 2 

8 Unid. 
KIT de chave L. 1.5, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; e 10 mm - Gedore ou 
similar 

2 

9 Unid. Chave inglesa em aço polido de 1”  Gedore ou similar 2 

10 Unid. Serrote 18" 1 

11 Unid. Arco de serra 12" 2 

12 Unid. Lâmina de serra manual 8 

13 Unid. Kit tarracha 12 peças 1 

14 Unid. Trena de 7,5 m, fita em aço Tramontina ou similar 2 

15 Unid. 
Talhadeira em aço especial – com proteção de borracha e lâmina 
de 02cm - Gedore ou similar 

2 

16 Unid. Furadeira/parafusadeira de 12w - makita ou similar 2 

 
ANEXO II-K 

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ARTÍFICE) 

 

Ite

m Unid. Descrição Quant. 

1 Unid. 

Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao 
cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na 
palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os 
dedos anelares. Embalagem: caixa com 12 pares. 

6 

2 Cx. 

Óculos de Proteção, com lentes em policarbonato, com UV e 
apoio nasal injetado na mesma peça, com haste tipo espátula e 
regulagem de ajuste de tamanho com 4 níveis. Embalagem: caixa 
com 10 unid. 

6 

3  Capacete em polietileno  6 

 
 

ANEXO II-L 
 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO QUANTITATIVO DE UNIFORME 
(SERVENTE, ARTÍFICE E CARREGADOR) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021– CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 003661/2021 

 

147   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep 66.020-070  -  VS 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213.4261        

 

1 Unid. 

Camisa confeccionada em poliviscose (poliéster 67%, viscose 
33%), mangas curtas, com gola redonda tipo flamel com largura 
do viés de 2,5mm, na cor usual e com emblema da empresa 
pintado. 

196 

2 Unid. 
Calça, confeccionada em tecido do tipo brim, na cor usual da 
empresa. 

196 

3 Par Botina de segurança, couro básico, cor preto, modelo unissex. 98 

4 Unid. 
Crachá completo em PVC, impresso frente color com cordão e 
porta crachá. 

49 

 
ANEXO II-M 

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UNIFORME 
(ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS) 
 

Item Unid. Descrição Quant. 

1 Unid. 
Camisa em malha tipo polo, na cor branca, com detalhes na cor 
da empresa e logomarca bordada 

4 

2 Unid. Calça, confeccionada em tecido do tipo terbrim, na cor preta. 4 

3 Par Sapato social, couro básico, cor preto, modelo unissex. 2 

4 Unid. 
Crachá completo em PVC, impresso frente color com cordão e 
porta crachá 

1 

 
ANEXO II-N 

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE UNIFORME  
(COPEIRO) 

 

Item Unid. Descrição Quant. 

1 Unid. 

Camisa confeccionada em poliviscose (poliéster 67%, viscose 
33%), mangas curtas, com gola viés de 2,5mm, na cor usual e 
com emblema da empresa pintado 
redonda tipo flamel com largura do viés de 2,5mm, na cor usual 
e com emblema da empresa pintado. 

20 

2 Unid. 
Calça, confeccionada em tecido do 
tipo brim, na cor usual da empresa. 

20 

3 Par Botina de segurança, couro básico, cor preto, modelo unissex. 10 

4 Unid. 
Crachá completo em PVC, impresso frente color com cordão e 
porta crachá. 

5 

5 Unid. Avental térmico longo cozinha 10 

 

 

ANEXO III 

ÁREA FÍSICA/POSTOS E DIMENSIONAMENTO A SER LIMPA E CONSERVADA 
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Prédio Pavimentos Áreas m² 

Nº 
Banheiros 

abertos 
ao 

público 

Nº 
Banheiros 
privativos 

Esquadrias 
(m²) 

Endereço 

Palácio da 
Cabanagem 

Semi 
enterrado 

1.137,34 2 6 66,52 

Rua do Aveiro 
nº 130, Cidade 
Velha, Belém-

PA, Cep 
66020-070 

Semi 
elevado 

1.031,00 0 6 127,60 

2º Pavimento 1.032,00 1 5 159,28 

3º Pavimento 1.027,28 3 4 100,72 

4º Pavimento 1.027,43 2 6 111,16 

Fachada 0,00 0 0 501,02 

Abel 
Figueiredo 

Semi 
enterrado 

391,08 0 0 0,00 
Rua do Aveiro 
nº 130, Cidade 
Velha, Belém-

PA, Cep 
66020-070 

Semi 
elevado 

321,1 3 3 88,16 

2º Pavimento 311,15 3 3 96,90 

3º Pavimento 312,84 3 3 82,80 

4º Pavimento 300,31 3 3 82,80 

Paulo 
Fonteles 

     

Rua do Aveiro 
nº 130, Cidade 
Velha, Belém-

PA, Cep 
66020-070 

Semi 
elevado, 
subsolo e 

térreo 

655,84 9 4 15,12 

2º Pavimento 308,01 1 3 23,52 

Fachada 0 0 0 283,92 

Plenário 
Interno 

0 0 0 550,70 

Plenário 
Externo 

0 0 0 53,52 

Casa da 
Presidência 

Semi 
elevado 

246,61 0 2 0,00 
Rua do Aveiro 
nº 76, Cidade 
Velha, Belém-

PA, Cep 
66020-070 

Térreo 248,67 0 2 24,40 

Fachada 0 0 0 45,20 

Almir 
Gabriel 

Térreo 2.359,21 3 9 28,50 
Rua Doutor 

Malcher nº 53, 
Cidade Velha, 

Belém-PA, Cep 
66020-250 

1º Pavimento 2.185,21 4 14 32,88 

Waldemar 
Chaves 

Térreo 1.041,09 1 1 0,00 Travessa Félix 
Roque nº 282, 

Belém-PA 
1º Pavimento 755,14 1 3 0,00 

São 
Francisco 

Térreo 222,62 1 1 9,92 Travessa São 
Francisco nº 
131, Batista 

Campos, 
Belém-PA, Cep 

66023-185 

1º Pavimento 207,07 0 5 74,74 

2º Pavimento 202,54 0 5 78,50 

3º Pavimento 202,54 0 5 0,00 

 


