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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016 

 

A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 84.154.186/0001-23, sediada na Rua 

DIOGO MOIA, N.º 1101, Bairro UMARIZAL CEP: 66.055-170 torna 

público que o Pregoeiro designado pela Portaria nº 1206 de 20 de 

outubro de 2015, publicado no D.O.E nº 32998 realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tudo 

em conformidade com as normas estabelecidas na Lei Federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n°. 3.555, de 08 

de agosto de 2000, Decreto Federal nº. 5.450, de 31 de maio de 

2005, Lei Estadual nº. 6.474, de 06 de agosto de 2002, Decreto 

Estadual nº. 0199, de 09 de junho de 2003, Decreto Estadual nº. 

2.069, de 20 de fevereiro de 2006, Lei Complementar Federal nº. 

123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 e alterações – 

(Código de Defesa do Consumidor), Decreto Federal nº. 6.204, de 

05 de setembro de 2007, Decreto Estadual nº 877, de 31 de março 

de 2008, Decreto Estadual nº 878, de 31 de março de 2008, 

Instrução Normativa nº. 018, de 21 de maio de 2008, editada pela 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, Art. 48, Instrução 

Normativa Nº 02, de 11/10/2010, Inciso I do Art. 3º do Decreto 

Estadual nº 05 de 19/01/2011 e subsidiariamente, da Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e 

demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

UASG 925609 

A Sessão Pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando 

do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha, no 

endereço eletrônico, na data e no horário abaixo discriminado: 

 

ABERTURA: 25/04/2016                                                         

HORÁRIO: 08:00h 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada 

no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local, salvo 

por motivo de força maior ou qualquer outro fato imprevisível. 

 

1 - DO OBJETO:  

1.1. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 

Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, com fornecimento 

de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender as 

necessidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - 

FASEPA e suas respectivas Unidades de Atendimento Socioeducativo 

- UASE´S, com jornada de trabalho de Segunda a Sábado conforme 

especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I, para o 

período de 12 meses. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 

2.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às 

despesas decorrentes deste Pregão Eletrônico constam do orçamento 

aprovado da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ para o 

exercício de 2016, como a seguir especificado: 

 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que estiverem 

regularmente credenciadas e em situação regular perante o sistema 

eletrônico do Portal COMPRASGOVERNAMENTAIS. 

 

3.1.2 No ato da abertura do Pregão, a regularidade do licitante 

será consultada no Portal COMPRASGOVERNAMENTAIS. 

 

3.1.3. Participarão deste Pregão Eletrônico as empresas que 

atenderem todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos, e observarem as seguintes 

condições: 

 

3.1.3.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos e 

estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, através do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, apresentando os documentos nele 

exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente; 

 

3.1.3.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º 

do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 

10.01.2001. 

 

3.1.4. As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse 

em participar do Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu 

cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade 

Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública Federal. 

3.1.5. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico o 

licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema 

Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
NATUREZA DA 

DESPESA 
FONTE 

08122129783380000 339037 0101000000 

08243144383920000 339037 0101000000 

08243144383930000 339037 0101000000 

08243144383940000 339037 0101000000 

08243144383950000 339037 0101000000 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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que sua proposta de preço está em conformidade com as exigências 

do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica do 

Termo de Referência do Anexo I da presente Edital.  

 

3.1.6. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á pela 

utilização da senha privativa de acesso do Licitante. 

 

3.1.7. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na 

responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

3.1.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos 

de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

 

3.1.9. Não serão levadas em consideração quaisquer declarações, 

reclamações ou impugnações feitas posteriormente à lavratura das 

atas. 

 

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação: 

3.2.1. De Empresas que se encontrem sob falência, recuperação 

judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, 

liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma 

de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no País, 

nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 

órgão da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, 

Estadual, Municipal ou Distrito Federal, para licitar ou 

contratar com a Administração ou punidas com suspensão do direito 

de licitar e contratar, e empresa da qual seja sócio, dirigente 

ou responsável técnico, servidor de qualquer órgão ou entidade 

vinculada à FASEPA.  

 

3.2.2. Empresa que possuam vínculos de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista com o pregoeiro, 

com um dos membros da equipe de apoio, com o Presidente da 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, ou com 

qualquer outro servidor em exercício nesta Fundação, nos termos 

do artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

3.2.3. Empresas que estejam reunidas em consórcio e seja 

controladora, coligada ou subsidiária entre si, qualquer que seja 

sua forma de constituição. 

 
3.2.4.  Que estejam impedidas de participar de licitações ou de 

contratar com o Poder Público quando a penalidade foi aplicada 

por órgão ou entidade da Administração Pública com fundamento no 

art. 7º, da Lei nº 10.520/2002; 
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3.2.5. Que tenham condenações cíveis por ato de improbidade 

administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992; 

 

4 – CREDENCIAMENTO: 

4.1. As licitantes interessadas deverão proceder ao 

credenciamento antes da data marcada para início da sessão 

pública via internet.  

 

4.2. 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.comprasgovernamentais.gov.br (§ 

1º,art. 3º do Decreto nº 2.069/2006). 

 

4.3. O credenciamento da Licitante dependerá de registro 

cadastral atualizado no sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 

3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001. 

 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na 

responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante ou de seu 

representante legal na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (§6º, 

art.3º do Decreto nº 2.069/2006). 

 

4.5. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua 

responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor ou 

a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, 

responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art. 3º do Decreto nº 

2.069/2006). 

 

4.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser 

comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de 

acesso. 

 

5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. O licitante será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico 

(http://www.compragovernamentais.gov.br), assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances (inciso III, art. 13, Dec. 

nº 5.450/05); 
 

5.2. Incumbirá, ainda, ao 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 (inciso IV, art. 13 do Dec. 5.450/05); 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.compragovernamentais.gov.br/
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5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio de digitação 

da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, até as 08:00h do dia 25/04/2016,  horário  

de  Brasília,  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico  

(§  1°  art.  21,  Dec. 5.450/05); 

 

5.4. Como requisito para a participação no pregão, o licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste edital; 
 

5.5. O modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços está 
apresentado no ANEXO I deste Termo de Referência, conforme a 

Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008, e alterações 

posteriores. 

 
5.6. A Planilha de Custos e Formação de Preços servirá para 

demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da 

execução do contrato e deverá ser utilizada como base em 

eventuais repactuações ou revisões de preços. 
 

5.7. A FASEPA poderá realizar diligências junto à licitante 

vencedora, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou 

percentuais informados na Planilha de Custos e Formação de 

Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de 

informações e/ou valores em desconformidade com as normas 

gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados 

documentalmente) acarretará na desclassificação da proposta. 

 

5.7.1. A inobservância do prazo fixado pela FASEPA para a 

entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual 

diligência ou ainda o envio de informações ou documentos 

considerados ocasionará a desclassificação da proposta; 
 

5.7.2.   Nos casos em que forem detectados erros e/ou 

inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a análise 

da aceitação da proposta, a FASEPA poderá determinar à 

licitante vencedora, mediante diligência, ajustes nas planilhas, 

se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na 

contratação, desde que não ocorra a inclusão de novos itens na 

planilha e não haja majoração do preço proposto. 

5.7.3. A inclusão de itens não previstos na primeira planilha 

enviada ou a majoração do preço proposto inicialmente resultará 

na desclassificação da proposta apresentada. 

5.8. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
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licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

5.9.  O tipo de assistência médica e odontológica ofertado aos 

colaboradores serão aqueles previstos em leis ou Convenção 

Coletiva de Trabalho, devendo tais gastos serem inseridos como 

parte dos custos da prestação dos serviços (custos de Mão de 

Obra), sendo ilegal, por afrontar o art. 611 da CLT, a 

estipulação em Convenção Coletiva de Trabalho do custeio de 

plano de saúde com oneração exclusiva da Administração Pública 

tomadora do serviço, a fim de beneficiar apenas a categoria de 

empregados terceirizados desta; 

 

5.10. Na hipótese em que a lei, o normativo ou a Convenção 

Coletiva de Trabalho for silente a respeito do assunto, ou 

mesmo nos casos em que inexistir lei, norma ou Convenção 

Coletiva específica, e havendo inserção na proposta de valor 

referente à assistência médica e odontológica, a licitante 

deverá apresentar os documentos comprobatórios que serviram de 

base para a definição desses valores; 

 

5.11. A proposta deverá ser identificada com a razão social e 

encaminhada, em papel timbrado do licitante, contendo os 

seguintes itens: 
 

5.11.1. Nome do representante legal da empresa; 
 

5.11.2. Especificações detalhadas do objeto e de todos os seus 

acessórios, contendo marca, modelo, quantidade e prazo de 

entrega e de garantia quando houver; 
 

5.11.3. Valores unitário, total de cada item e valor total da 

proposta, em moeda nacional, em algarismo e por extenso; 
 

5.11.4. Havendo divergência entre o valor unitário e total 

prevalecerá o unitário, e entre o expresso em algarismo e por 

extenso, o último; 
 

5.11.5. Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 

(sessenta) dias; CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail. 
 

 

5.12. Deverá, ainda, apresentar Declaração de que nos preços 

estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias 

ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título 

posteriormente. 

 

5.13. A apresentação da proposta implica a obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos. 
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5.14. A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao 

objeto do Termo de Referência, sem conter alternativas de 

preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 

mais de um resultado. 

 
5.15. Não há previsão de horas extras para o(s) cargo(s) 

previsto(s) no Termo de Referência. 

 

5.16. As propostas deverão conter indicação dos  sindicatos,  

acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas ou 

leis que regem cada categoria profissional que executará os 

serviços e a respectiva data base e vigência, com base no Código 

Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no inc. III do 

art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008. 
 

5.17. A ausência da indicação dos sindicatos, acordos 

coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas ou leis, 

exigida neste subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise 

das planilhas por parte da área técnica da FASEPA, poderá 

acarretar a desclassificação da proposta da empresa licitante. 

 
5.18. Deverão ser c o n s i d e r a d o s , quando do preenchimento da 

planilha de custos e formação de preços, os valores, 

percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas 

aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação 

vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais, tais 

como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário 

Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, 

Férias, 13º Salário e outros. 

 

5.19. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar 

ainda o regime de tributação ao qual está submetida, inclusive 

no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS 

sobre seu faturamento, conforme as Leis nº 10.637/2002 e 

10.833/2003 (Acórdão TCU/Plenário n.º 2.647/2009). 

 

5.20. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de 

preços será a sentença normativa ou lei, Acordo, Dissídio ou 

5.21. Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos, aplicável 

a categoria profissional, ou ainda face à eventual alteração na 

regulamentação dos serviços a cargo do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
5.22. A licitante que apresentar o menor valor para a 

contratação deverá apresentar juntamente com sua proposta, a 

memória de cálculo para os encargos sociais, insumos, mão-de-

obra e demais itens variáveis das planilhas de formação de 

preços. 
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5.23. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação, consoante ao art. 6º 

da Lei nº 10.520, de 07/07//2002.  
 

5.24. As propostas deverão apresentar preços compatíveis com os 

preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, 

inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
5.25. A proposta de preço deverá ser registrada no sistema de 

Pregão Eletrônico, doravante denominado Sistema Eletrônico, de 

acordo com as seguintes regras: 

 

5.25.1. Para a participação no Pregão Eletrônico, o LICITANTE 

deverá manifestar, em campo próprio no sistema, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 

conforme as exigências do instrumento convocatório. 

 

5.25.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos 

de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções 

previstas no art.22 § 3° do Decreto nº 2.069/2006. 

 

5.25.3. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação 

quando do registro de sua proposta de preços, planilha ou outros 

Anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do 

certame pelo pregoeiro. 

 

5.26. O Licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema 

eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), o valor total do 

objeto, sendo este levado a efeito para a fase de lances e a 

descrição do objeto, já considerados e inclusos tributos, fretes, 

tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 

 

5.27. Fica vedada a comunicação por qualquer meio entre o 

Pregoeiro e as Licitantes durante a fase de lances, exceto quando 

os avisos forem gerais e necessários para o andamento do certame, 

sendo permitido o contato destes antes e depois da referida fase. 

5.28. A licitante será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras sua proposta e lances (inciso III, art. 13 

do Decreto n
o
 5.450, de 2005). 

 

5.29. Incumbirá ao 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 (inciso IV, art. 13 do Decreto no 5.450, de 2005). 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            9 

 

 

 

5.30. O Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste 

Edital e seus anexos, e em caso de discordância existente entre 

as especificações deste objeto descritas no 

www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações constantes 

do Anexo I – Termo de Referência deste Edital prevalecerão do 

Edital. 

 

5.31. Durante o período disponibilizado pelo Sistema Eletrônico 

para envio das propostas de preço até a abertura da sessão 

pública de julgamento, as Licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente apresentada. 

 

5.32. Após a abertura da Sessão Eletrônica não será permitido 

alteração da proposta ou mesmo seu cancelamento. 

 

5.33. O Pregoeiro verificará as propostas de preços enviadas, 

antes da abertura da fase de lances, desclassificando, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

6 – DA SESSÃO PÚBLICA: 

6.1 – A partir das 08:00h, horário de Brasília do dia 25/04/2016 

de acordo com o estabelecido no Edital, terá inicio a sessão 

pública do presente Pregão Eletrônica, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, conforme Edital e Decreto nº 

2.069, de 20 de fevereiro de 2006. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estejam em conforme os 

requisitos estabelecidos neste Edital e nos Anexos. 

7.2 – A desclassificação de propostas será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos 

os participantes. 

 

7.3 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas 

classificadas pelo Pregoeiro, e somente estas participarão da 

fase de lances. 

 

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Somente os licitantes que apresentarem proposta de preço em 

consonância com o ITEM 7 poderão apresentar lances para o 

serviço, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o 

Licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.2. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados 

pelo menor preço. 

 

8.3. A classificação das propostas será pelo critério do MENOR 

PREÇO GLOBAL, ficando a critério do pregoeiro desclassificar a 

proposta com valores acima do estimado, sendo adjudicado à 

empresa licitante que apresentar o lance de menor preço e atenda 

as exigências Editalícias. 

 

8.4. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional 

(R$), com 02(duas) casas decimais, considerando as quantidades 

constantes no Termo de Referência – Anexo I do presente Edital. 

 

8.5. Após o fechamento da etapa de lances, o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente 

ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 

que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 

aceitação. 

8.6. Encerrada a fase de lances, será assegurada, como critério  

de desempate, preferência de contratação para as microempresas 

(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do artigo 44 

e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

8.7. Entende-se por empate aquelas situações em que os lances 

ofertados por ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores ao lance melhor classificado. 

 

8.8. Para o exercício do direito de preferência previsto pelo 

subitem 8.6, a ME ou EPP apresentará, no momento da formulação 

da proposta, uma declaração, sob as penas da lei, de que atende 

aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 
 

8.9. Não se aplicará a regra de preferência prevista pelo 

subitem 8.6, quando a melhor oferta inicial tiver sido 

apresentada por ME ou EPP. 
 

8.10. Ocorrendo o empate de que trata o subitem 8.7, sem que 

se configure no que está descrito no subitem 8.9, a ME ou EPP 

com melhor colocação no certame será convocada para ofertar 

lance inferior àquele que inicialmente era o melhor classificado, 

no prazo máximo de 5 (cinco) minutos a contar do encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão. 
 

8.11. Se a ME ou EPP com melhor colocação no certame não 

ofertar lance inferior àquele que inicialmente era o melhor 

classificado, as ME e EPP remanescentes, que porventura estejam 

dentro da faixa de empate prevista pelo subitem 8.6, serão 

convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito de preferência.  
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8.12. Se nenhum dos licitantes classificados exercerem o 

direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de 

classificação e julgamento previstas pela Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 

8.13. Se o licitante vencedor for microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP), a FASEPA poderá efetuar consulta à seção 

“Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas 

físicas, empresas e outros)” do Portal da Transparência 

(www.transparencia.gov.br), a fim de verificar se o somatório 

dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante, no 

exercício anterior ou no exercício corrente, extrapola o limite 

de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 

previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n°  

123/2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 

2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 

exercício considerado; 

 

8.14. Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos 

observando o horário fixado e as regras de sua aceitação. 

 

8.15. Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores ao 

último por ele ofertado e registrado no sistema.  

8.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

8.17. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão 

informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, que 

tenha sido apresentado pelas demais licitantes vedada à 

identificação do detentor do lance. 

 

8.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.19. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua 

situação no certame sem prejuízo dos atos realizados. 

 

8.20. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 15 

(quinze) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 

terá reinicio somente após comunicação expressa aos 

participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação 

no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

8.21. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de seu 

fechamento iminente, enviado pelo Pregoeiro por meio do Sistema 

Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

http://www.transparencia.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            12 

 

 

 

8.22. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o 

pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos 

licitantes observados o mesmo tempo de até 30 (trinta) minutos. 

  

8.23. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema 

Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de 

sua desconexão. 

 

8.24. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da 

Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por 

ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de 

preços. 

 

9. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES: 

 

9.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro 

examinará a proposta de preço classificada em primeiro lugar 

quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 

contratação, considerando os seguintes critérios: 

 

9.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor 

estimado dos serviços e a especificação técnica prevista. 

 

9.1.2. O órgão licitante poderá não aceitar e não adjudicar o 

item cujo preço total seja superior ao estimado para a 

contratação, disponível nos autos do presente processo 

administrativo. 

 

9.2. Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor 

lance empresa de médio ou grande porte, e existir microempresa(s) 

ou empresa(s) de pequeno porte que tenha(m) sido classificada(s) 

com valor de lance até 5% (cinco por cento) acima do menor lance, 

será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso 

de recusa ou impossibilidade, proceder-se-á de igual forma com as 

demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas 

sucessivamente (Art. 45, da Lei Complementar n° 123/2006). 

 

9.2.1. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

 

9.2.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão. 
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9.3. Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a 

habilitação do Licitante conforme disposições contidas no 

presente Edital. 

 

9.4. Se a proposta de preço não for aceitável ou se o Licitante 

não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

proposta de preço subsequente e, assim sucessivamente, na ordem 

de classificação, até a apuração de uma proposta de preço que 

atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor 

e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

9.5. Será aceito apenas o registro de uma única proposta de preço 

vencedora para cada item, existindo a possibilidade de convocar 

licitantes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

caso haja desistência da vencedora.  

 

9.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, 

sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

estabelecidas neste Edital. 

 

9.7. O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá 

quando houver igualdade de preço entre a proposta de preço e 

quando não houver lances para definir o desempate.  

 

9.8. Não serão motivos de desclassificação simples omissões que 

sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preço, que 

não venham causar prejuízo para o órgão licitante e nem firam os 

direitos dos demais Licitantes. 

 

9.9. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a 

Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro 

declarará a empresa vencedora do respectivo grupo. 

 

9.10. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lance 

apresentados e demais informações relativas à sessão pública do 

Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema 

Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade 

previstas na legislação pertinente. 

 

9.11. A proposta de preço atualizada com o último lance deverá 

ser solicitada no prazo de 30 (trinta) minutos em anexo pelo 

sistema www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo e-mail 

cpl.funcap@fasepa.pa.gov.br. 

9.12. A proposta de preço original devidamente atualizada com o 

último lance deverá ser protocolada perante o Pregoeiro da 

licitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da indicação 

da(s) Licitante(s) vencedora(s) do certame. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:cpl.funcap@fasepa.pa.gov.br
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10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

  

10.1. O pregoeiro efetuará o julgamento da Proposta de Preço de 

acordo com as exigências contidas no Edital, pelo critério de 

MENOR PREÇO GLOBAL podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 

menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem assim, 

decidir sobre sua aceitação. 

10.2. Em caso de ocorrência de participação de licitante que 

detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno 

porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 

de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 

10.2.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de adjudicação às microempresas e empresas de pequeno porte, 

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 

mais bem classificada. 

 

10.2.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances 

sob pena de preclusão. 

II - A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  

III - Não ocorrendo adjudicação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 

10.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

IV - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 

enquadradas no subitem 10.2.2. 

V - O disposto neste subitem somente será aplicado quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por licitante 

enquadrada como ME ou EPP. 

10.2.3. Na hipótese da não-adjudicação nos termos previstos no 

subitem 10.2.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

10.2.4. No momento da emissão da Nota de Empenho, a empresa 

vencedora (deverá apresentar certidões negativas de tributos 
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federais, estaduais e municipais, bem como comprovante de 

regularidade em relação ao INSS e ao FGTS). 

10.2.5. No caso da proposta ou lance de menor valor não ser 

aceitável, ou se o licitante desatender as exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 

habilitação, na ordem de classificação, e sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital, sendo o 

respectivo licitante declarada vencedor e a ela adjudicado o 

objeto do certame. 

10.2.6. Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.4, o 

pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido o 

preço melhor. 

10.2.7. 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 a eficácia para fins de 

classificação e habilitação. 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

11.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às 

microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 44 

da Lei Complementar nº 123/2006, o pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 

lance mais vantajoso, para que seja obtida proposta mais 

vantajosa, observando o critério de julgamento e o valor estimado 

para contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo 

ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

12. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1. A proposta final ajustada ao último lance ofertado deverá 

ser encaminhada em papel timbrado do licitante, com razão social 

e ainda conter:  

I - CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem 

como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e 

cargo na empresa, Banco, agência, número da conta corrente e 

praça de pagamento (Observar as disposições contidas no Decreto 

Estadual nº 877/2008); 

II - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) 

dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
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III – Preço em moeda nacional, em algarismos e por extenso. No 

caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por 

extenso será levado em conta este último; 

IV – Declaração de que no valor bruto oferecido estão incluídos 

todos os impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, taxa de 

administração, lucro empresarial e outras despesas e custos de 

qualquer natureza; 

V – Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no 

Edital e seus Anexos; 

VI – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, 

rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem cometer 

alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de uma resultado; 

VII – Não será permitida a alteração de proposta, após a sua 

apresentação; 

VIII – Após apresentação da proposta não caberá desistência, 

salvo por justo motivo decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado e aceito pelo pregoeiro; 

IX – Serão desclassificadas as propostas que não atendam as 

exigências deste Edital e seus Anexos, sejam omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

seu julgamento. 

 

13. DA HABILITAÇÃO: 

13.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa 

vencedora da etapa competitiva do presente certame deverá estar 

cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF, com os documentos em plena validade, a qual será 

verificada “on line”, atendendo, ainda, as seguintes condições:  

 

13.1.1. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO de sua habilitação, atestando a inexistência de 

circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 

licitatório, A SER DECLARADO NO SISTEMA QUANDO DO LANÇAMENTO DA 

PROPOSTA; 

 

13.1.2. DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO 

DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR(ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM 

TRABALHO NOTURNO, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal de 1988, A SER DECLARADO NO SISTEMA QUANDO 

DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA; 

13.1.3. A exigência de declaração, sob pena da lei, a ser 

apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte de que 

cumprem os requisitos legais descritos no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Instituído pela Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, estando aptas a usufruir o 
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tratamento favorecido estabelecido por aquela Lei, A SER 

DECLARADO NO SISTEMA QUANDO DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA; 

 

13.1.4. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, nos 

termos da Instrução Normativa Nº 02, de 16.09.2009, publicada no 

D.O.U nº 178, Seção I, pág. 80, de17.09.2009, A SER DECLARADO NO 

SISTEMA QUANDO DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA; 

 

13.1.5. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 

EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor do juízo da sede da 

pessoa jurídica. 

 

13.2.- PARA FINS DE HABILITAÇÃO, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, 

AINDA, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

a) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando que a empresa prestou 

ou vem prestando serviços compatíveis à contratação, de 

Administração competente, nos termos da lei.  

 

a.1) os atestados ou declarações de capacidade técnica 

apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto de que trata o 

processo licitatório; e  

 

a.2) os atestados de capacidade técnico-operacional deverão 

referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente;  

 

a.3) 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. 

 

a.4) O licitante deve disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foram prestados os serviços.  

 

b) Declaração de que possui a qualificação e a equipe necessária 

para a execução do serviço.  

 

c) Declaração de que, se vencedor, a empresa disponibilizará 

1(profissional), de nível médio ou superior, para cada contrato 

firmado, oriundo da Ata de Registro de Preços, profissional este 

que poderá ser um supervisor, fiscal, gerente ou preposto.  
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d) Para os casos em que o contrato assinado possuir a cessão de 

10 (dez) ou menos funcionários, a licitante poderá designar o 

profissional, a que se refere a alínea anterior, para mais de um 

contrato, desde que a soma dos postos detrabalho destes contratos 

não ultrapasse o limite máximo de 20(vinte postos).  

 

e) Declaração de que conhece as condições para execução dos 

serviços objeto desta licitação, nada podendo alegar em seu favor 

futuramente caso seja a vencedora do certame.  

 

f) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - 

LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 

(um); 

 

f.1) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo 

Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis 

inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 

estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e 

as demonstrações contábeis do último exercício social;  

 

f.2) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, por meio da apresentação do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data da apresentação da proposta;  

 

g) declaração do licitante, acompanhada da relação de 

compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos 

firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa 

privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior 

ao patrimônio líquido do licitante. 

 

13.3. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem 

de apresentar a documentação solicitada ou a apresentarem com 

vícios. 

 

13.4. Somente a documentação de habilitação do Licitante autor da 

melhor proposta, declarado vencedor pelo Pregoeiro, será 

submetida à avaliação do atendimento às exigências consignadas no 

Edital. 

13.5. Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos 

sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova (parágrafo 4º, do Art. 25, do 

Decreto Federal nº. 5.450/05). 
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13.6. Se a proposta não for aceitável ou se o Licitante não 

atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

proposta subseqüente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este 

Edital. 

 

13.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação 

de documento” em substituição aos documentos requeridos no 

presente Edital e seus Anexos. 

 

13.8. Não será aceita a comprovação de aptidão, de que trata este 

item, mediante documento emitido pelo próprio interessado ou por 

quem possa, direta ou indiretamente, ser beneficiado dessa 

comprovação. A emissão de atestado pela própria Administração 

licitante não será admitida, exigindo-se a juntada de documento 

emitido por órgão diverso. 

 

13.9. Para os documentos que não mencionarem prazo de validade 

será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 

de sua expedição, exceto o item 13.19 do Edital (Atestado ou 

Declaração de Capacidade Técnica).  

 

13.10. A Licitante que for declarada vencedora terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) minutos para enviar, através do sistema 

www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo email: 

cpl.funcap@fasepa.pa.gov.br, os documentos necessários para 

habilitação, inclusive os documentos vencidos no SICAF, se forem 

o caso. 

 

13.11. Os documentos originais ou cópias autenticadas mencionados 

no “caput” do presente item e quaisquer outros solicitados pela 

Administração deverão ser protocolados perante o Pregoeiro, no 

prazo máximo 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da 

sessão, no endereço do órgão promotor da licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

13.12. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas 

provocará a inabilitação da Licitante. 

 

13.13 - Relativo à habilitação jurídica 

13.13.1. Registro comercial, para empresa individual; 

 

13.13.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

bem como suas alterações, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

administradores; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:cpl.funcap@fasepa.pa.gov.br
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13.13.3. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as 

sociedades civis e demais entidades. 

13.13.4. A empresa ou sociedade estrangeira no caso de ser 

considerada vencedora, em funcionamento no País, deverá 

apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

13.14 - Relativo à regularidade fiscal e Trabalhista 

13.14.1. Prova de Inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica; 

 

13.14.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal 

(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e 

Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União), Estadual 

(Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária) e 

Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

13.14.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos - CND, 

expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 

 

13.14.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, por intermédio da apresentação de 

Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

 

13.14.5. A comprovação de regularidade fiscal das ME e EPP 

somente será exigida para efeito de contratação, e não como 

condição para participação na licitação, conforme preceitua o 

art. 4° do Decreto n° 878 de 31.03.2008. 

 

13.14.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal será assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da administração para a regularização da documentação. 

 

13.14.7. Prova de Regularidade de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito de negativa, nos termos da lei 12.440 de 

07/07/2011. 

 

13.15. Relativo à qualificação econômico-financeira 

13.15.1. Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da 
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Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

13.15.2. No caso de empresa constituída no mesmo exercício 

financeiro de realização do certame, a licitante deverá 

apresentar somente balancetes de constituição e do mês anterior 

ao da data fixada para a realização do pregão. 

 

13.15.3. Apresentar comprovação da boa situação financeira da 

Licitante, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores 

que (01) um, analisada automaticamente pelo SICAF. 

 

13.15.4. As Empresas que apresentarem resultado inferior ou igual 

a 01 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem anterior 

deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio líquido 

de 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação 

ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de 

preços, na forma da lei, de acordo com os § 2º e 3º do artigo 31 

da Lei nº 8.666/93. 

 

13.16. Relativo à Qualificação Técnica: 

13.16.1. Apresentar ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, 

fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, nos 

termos da lei comprovando que a empresa licitante forneceu objeto 

compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto 

da presente licitação, descrevendo claramente os quantitativos 

fornecidos, devendo ser feita em papel timbrado da Declarante, 

indicando o CNPJ/MF (Matriz ou Filial) da Licitante e 

identificação completa da empresa/órgão que o expede, e sempre 

que possível o valor do serviço prestado.  Também deverá constar 

que os serviços foram ou estão sendo executados 

satisfatoriamente, não existindo nos registros até a data da 

expedição fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as 

obrigações assumidas.  Deve ser datada e assinada (nome do 

representante da Empresa Emitente – cargo-telefone), conforme 

Art. 30, § 4º da Lei 8.666/93. 

 

13.16.2. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão 

referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente. 

 

13.16.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a 

conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do 



         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            22 

 

 

 

início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em 

prazo inferior. 

 

13.16.4. Certidão que comprove o registro ou inscrição na 

entidade profissional competente da região a que estiver 

vinculada a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto 

deste Pregão. 

 

13.16.5. Declaração que a licitante possui estrutura física na 

região metropolitana de Belém-PA ou que se instalará antes da 

assinatura do Contrato. Em função do atendimento ágil das 

demandas da Instituição para a realização dos serviços, este 

quesito é de fundamental importância. Esta Secretaria reserva-se 

o direito de comprovação “in loco” para fins de assinatura de 

contrato. 

 

13.16.6. Cópia legível e autenticada do Alvará Sanitário, emitido 

pelo Órgão competente, que comprove que a licitante foi 

vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal oficialmente demonstrando que está apta para o seu 

funcionamento regular expedido pela Prefeitura da Sede ou 

domicilio da licitante. 

 

13.16.7. Caso haja necessidade, a Administração reserva-se ao 

direito de solicitar a apresentação de cópia da (s) Nota (s) 

Fiscal (is) correspondentes ao (s) Atestado (s) de Capacidade 

Técnica de que trata o item 13.19.1. 

                                         

13.17. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

13.17.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

13.17.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de 

certidão negativa. 

 

13.17.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto 

no subitem anterior, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

14.1. Encerrada a etapa de lances, declarado o vencedor, o 

Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico, em 

campo próprio, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as 

demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em 

recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência 

do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar 

o objeto da licitação à licitante vencedora. 

 

14.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.4. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à 

apreciação da autoridade competente pela licitação se não aceito 

o recurso interposto. 

  

14.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 

 

14.6. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não 

serão conhecidos. 

 

14.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e 

homologará o resultado da licitação para determinar a 

contratação. 

 

14.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, na sede do órgão licitante. 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

15.1. Não havendo intenção de interposição de recursos, o objeto 

do certame será desde logo adjudicado a licitante vencedora, pelo 

Pregoeiro. 
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15.2. Havendo recursos, a adjudicação do objeto do certame será 

realizada após a decisão daqueles, pela autoridade superior. 

 

15.3. Após a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente homologará a 

licitação, e formalizará a contratação. 

 

16. DA CONTRATAÇÃO: 

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão 

formalizadas por termo de contrato específico, celebrado entre a 

Fundação de Atendimento Sócioeducativo do Pará, doravante 

denominada Contratante, e a licitante vencedora, que observará os 

termos da legislação aplicável, o presente Edital e demais normas 

pertinentes. 

 

16.2. A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da ciência da convocação, para celebrar o 

contrato, do qual farão parte integrante o Edital, seus anexos, a 

proposta e demais documentos apresentados pela licitante 

vencedora. 

   

16.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 

ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  

 

16.3.1. Se o vencedor da licitação não fizer a comprovação 

referida no item 16.3 ou injustificadamente, recusar-se a assinar 

o contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para após, comprovados os 

requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o 

contrato, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no 

edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

 

16.4. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar o contrato ou deixar de entregar a 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal 

ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será 

descredenciado do SICAF. 

 

16.5. O contrato resultante da presente licitação só terá 

validade e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário 

Oficial do Estado. 
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16.6. Apresentação, no momento da contratação, dos acordos ou 

convenções coletivas que regem as categorias profissionais 

vinculadas à execução do serviço, quando for o caso. 
  

17 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

17.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, 

regular-se-ão pelas cláusulas contratuais, pela legislação 

aplicável, especialmente o disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, 

e pelos demais preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei 

Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, 

do mesmo diploma legal. 

 

17.2. Os licitantes estarão obrigados a fornecer quantitativos 

superiores ou inferiores àqueles contratados, em função do 

direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de que 

trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

17.3. O contrato poderá ser prorrogado, a critério da 

Administração, segundo o disposto no art. 57, inciso II da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

18 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

18.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de 

serviços é iniciada). 

 

18.2. Deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato 

administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, 

divididos por contrato, com os seguintes dados: nome completo, 

número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, 

gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e 

quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de 

trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras 

trabalhadas. 

18.3. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, será feita por amostragem. Todas as anotações 

contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de 

que se possa verificar se as informações nelas inseridas 

coincidem com as informações fornecidas pela empresa e pelo 

empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de 

início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração 

(corretamente discriminada em salário-base, adicionais e 

gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos 

de trabalho. 
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18.4. O número de terceirizados por função deve coincidir com o 

previsto no contrato administrativo. 

18.5. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato 

administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria - 

CCT. 

18.6. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais 

constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se 

os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito). 

18.7. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou 

de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao 

pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais 

condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI. 

18.8. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada 

deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente 

autenticada: 

a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, 

horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade 

(RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e 

indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 

quando for o caso; 

b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela 

execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas 

pela contratada; e 

c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 

prestarão os serviços. 

18.9. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da 

fatura) 

 

18.10. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária 

no valor de onze por cento sobre o valor da fatura e dos impostos 

incidentes sobre a prestação do serviço. 

18.11. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF. 

18.12. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto 

ao INSS, a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso 

esses documentos não estejam regularizados no SICAF. 

18.13. Fiscalização diária 
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18.14. Devem ser evitadas ordens diretas da Administração 

dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem 

ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais 

reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados 

terceirizados devem ser dirigidas ao preposto. 

19.15. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do 

serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, 

deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do 

empregador. 

19.16. Conferir por amostragem, diariamente, os empregados 

terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e 

se estão cumprindo a jornada de trabalho. 

18.17. Fiscalização especial 

 

18.18. É necessário observar a data-base da categoria prevista na 

CCT. Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente 

concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo 

ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se 

proceder a repactuação do contrato, observado o disposto no art. 

40 desta Instrução Normativa, inclusive quanto à necessidade de 

solicitação da contratada. 

18.19. A Administração precisa se certificar de que a empresa 

observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças 

aos empregados. 

18.20. A Administração precisa se certificar de que a empresa 

respeita a estabilidade provisória de seus empregados (cipeiro, 

gestante, e estabilidade acidentária). 

18.21. Fiscalização por amostragem 

 

18.22. A administração deverá solicitar, por amostragem, aos 

empregados, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e 

do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. 

18.23. A administração deverá solicitar, por amostragem, aos 

empregados terceirizados os extratos da conta do FGTS, devendo os 

mesmos ser entregues à Administração. 

18.24. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus 

extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifique 

que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo 

empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da 

expectativa do controle; 
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18.25. A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quando solicitado pela administração, por amostragem, 

quaisquer dos seguintes documentos: 

18.26. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, 

a critério da Administração contratante, cópia da folha de 

pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 

que conste como tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) 

do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) 

relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, 

quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) 

bancário(s); 

18.27. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-

transporte, vale 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. 

18.28. Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos. 

 

18.29. A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o 

último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do 

contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo 

relacionados: 

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, referente 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. 

e) A contratada poderá optar pela entrega de cópias não 

autenticadas, desde que acompanhadas de originais para 

conferência no local de recebimento. 

18.30. Providências em caso de indícios de irregularidade 

 

18.31. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das 

contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de 

contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra 

deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita 

Federal do Brasil – RFB. 
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18.32. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do 

FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com 

dedicação exclusiva de mão-de-obra deverão oficiar ao Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

19 – DA GARANTIA: 

19.1 – Aplica-se no que couber, as disposições do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990.  

 

20 - DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA: 

20.1. A atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos 

correspondentes a execução do objeto desta licitação, será 

efetuada pelas Gerências, mencionadas no item 3 do Termo de 

Referência. 

 

21 - DO PAGAMENTO: 

21.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pela Contratante, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ 

S/A, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 

nota fiscal e recibo devidamente atestados. 

 

21.2. O prazo para pagamento será contado a partir da data de 

entrada, no setor competente, da Nota Fiscal e Recibo, 

devidamente atestado pela Gerência do Almoxarifado da FASEPA de 

Belém. 

 

21.3. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para 

correção, o prazo de pagamento estipulado no subitem 21.1, 

passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos 

referidos documentos, não respondendo a FASEPA por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

 

21.4. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das 

condições iniciais de habilitação quanto à situação de 

regularidade da empresa. 

 

21.5. Nos moldes do que determina o Decreto Estadual nº. 877, de 

31 de março de 2008, o pagamento dos fornecedores e prestadores 

de serviços dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do 

Estado do Pará, somente será efetuado mediante crédito em conta 

corrente aberta no Banco do Estado do Pará – BANPARÁ S/A. 

 

21.5.1. Os fornecedores vencedores do certame, que ainda não 

sejam correntistas do Banco do Estado do Pará S/A, deverão 
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providenciar a abertura de conta corrente na agência de sua 

preferência. 

 

21.5.2. A Licitante deverá fazer constar à identificação da 

agência e da conta corrente nos documentos de cobrança dos 

serviços prestados tais como, notas fiscais, faturas, recibos e 

similares. 

 

21.6. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a 

verificação da regularidade da Contratada junto à Seguridade 

Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 

21.7. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes às multas ou indenizações devidas pela 

Contratada, nos termos deste Edital e do contrato. 

 

21.8. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços dos serviços contratados 

ou atualização monetária por atraso de pagamento.  

 

22 - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO: 

22.1. No interesse da Administração, o objeto contratado poderá 

ser acrescido ou suprimido até o limite previsto na Lei Federal 

nº. 8.666/93. 

 

22.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários nos serviços contratados. 

 

22.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos, exceto as supressões resultantes de acordo entre 

as partes. 

 

23 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

23.1. Com fundamento no art. 11 da Lei Estadual n° 6.474 e no 

artigo 29 do Decreto n° 2.069 ficará impedida de licitar e 

contratar com o Estado do Pará e será descredenciada no SICAF/PA 

pelo prazo de 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% (dez 

por cento) sobre o valor estimado para contratação o licitante 

que: 

a) Não receber nota de empenho, quando convocada dentro do 

prazo de proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida neste Edital; 

c) Apresentar documentação falsa; 
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d) Não mantiver a proposta injustificadamente; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Fizer declaração falsa; 

g) Cometer fraude fiscal; 

h) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

23.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a 

Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 

licitante vencedora as seguintes sanções: 

 

a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou 

irregularidades; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, 

no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação 

oficial; 

c) O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no 

contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor 

total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados da comunicação oficial. 

d) O atraso injustificado na execução dos serviços no qual se 

compromete a contratada sujeitará esta a pagamento de multa 

moratória equivalente a 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre 

o valor da obrigação, limitada a 30 % (trinta por cento), sem 

prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento e na 

legislação vigente. 

 

23.3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará 

sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no SICAF e, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da 

Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

23.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 

e no caso de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no 

Contrato e das demais cominações legais. 

 

23.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior 

devidamente justificada e aceita pela Administração, estará 

isenta a licitante vencedora das penalidades mencionadas. 

 

23.6. Ao critério da Administração o valor da(s) multa(s) poderá 

ser descontado dos valores a serem pagos à Contratada. 

23.7. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e 

contratar com o órgão licitante ou com a Administração Pública 
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poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de 

multa, descontando-se esta dos pagamentos a serem efetuados. 

23.8. As sanções previstas neste Edital são independentes entre 

si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

23.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será 

assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

24 - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

24.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 

nº. 8.666/93. 

 

24.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da 

supracitada lei, notificando-se a Contratada com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

 

24.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

24.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

25 - DO REAJUSTE: 

25.1. Os preços contratados não serão objeto de reajuste. 

 

26 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:   

26.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital 

deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, para o endereço 

de e-mail: cpl.funcap@fasepa.pa.gov.br.  

 

26.1.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo 

Pregoeiro através do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, 

ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção 

das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 

26.2. Até (02) dois dias úteis antes da data fixada para abertura 

da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

mailto:cpl@fasepa.pa.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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convocatório do presente Pregão Eletrônico, protocolizando a peça 

impugnatória no endereço do órgão licitante, no horário de 

08h00min as 14h00min de segunda a quinta-feira. 

 

26.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor jurídico, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

 

26.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 

definida e publicada nova data para realização do certame. 

 

27 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

27.1. A Administração poderá revogar a presente licitação por 

razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado, conforme dispõe o art. 15 da Lei Estadual 

6.474/2002. 

 

27.2. Em caso de divergências entre as especificações cadastradas 

no sistema www.comprasgovernamentais.gov.br e as constantes do 

presente Edital, prevalecerão as do Edital. 

 

27.3. A inclusão da proposta no Sistema Eletrônico implicará a 

plena aceitação por parte da licitante das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

27.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-

se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se 

que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente no órgão 

promotor da licitação. 

 

27.5. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam 

constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 

 

27.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração e a segurança da contratação. 

27.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 

elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 

presente Edital. 

                   

27.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará no 

direito à contratação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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27.9. No caso de alteração/modificação deste Edital no curso do 

prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e 

documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

 

27.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do 

presente Edital, será competente a Justiça Estadual, Seção 

Judiciária de Belém, no Estado do Pará. 

 

27.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da 

presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia 

útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido. 

 

27.12. Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente 

Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, 

exclusivamente por meio do endereço eletrônico 

cpl.funcap@fasepa.pa.gov.br, até 03 (três) dias anteriores à data de 

abertura da licitação, as quais serão respondidas, a todos os 

interessados através do site www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

27.13. Cópia do Edital e seus anexos serão fornecidos, 

gratuitamente, nos endereços eletrônicos: 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. 

 

27.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro da 

FASEPA. 

 

27.15. Fazem parte integrante deste edital: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

   

Belém, XX de XXXXXXXX de 2016 

 

                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

             Pregoeiro 

mailto:cpl.funcap@fasepa.pa.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/


         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            35 

 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 

de Limpeza, Higienização e Conservação, com fornecimento de mão-

de-obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades 

da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA e suas 

respectivas Unidades de Atendimento Socioeducativo - UASE´S, com 

jornada de trabalho de Segunda a Sábado – carga horária de 44 

horas semanais, conforme especificações contidas neste Termo de 

Referência, para o período de 12 meses. 

2.  JUSTIFICATIVA 

Considerando que a FASEPA, possui em seu quadro de servidores, 

um número insuficiente de profissionais para executar as 

atividades de limpeza e conservação de sua sede Administrativa e 

Unidades; e considerando o grande quantitativo de servidores em 

situação de readaptação, aguardando processo de aposentadoria e 

afastamentos por licença saúde; 

 Nasce a necessidade da Contratação de Empresa Especializada em 

Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, com fornecimento 

de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários 

para a perfeita execução dos serviços. 

2.1. Os objetivos fundamentais da contratação dos serviços são:  

2.1.1. Garantir um ambiente limpo e conservado, proporcionando 
estímulo, saúde e bem-estar não só ao cliente interno, 

como também a todos os usuários que buscam os serviços 

prestados pela FASEPA; 

2.1.2. Garantir as condições necessárias de higiene. 

3. DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, com 

fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos 

necessários para a perfeita execução dos serviços na sede 

da FASEPA e suas Unidades Administrativas e de Atendimento 

Socioeducativo, descriminadas conforme tabela abaixo: 
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UNIDADE ENDEREÇO 

Sede 

Administrativa 

PREDIO 01=Rodovia Augusto Montenegro s/n.º Km 09, 

Belém/Pa. 

PREDIO 02= DIOGO MOIA 1101, UMARIZAL, BELEM/PA 

(sujeito a alteração de endereço, com aviso 

prévio, podendo ser antes ou no decorrer da 

execução do contrato) 

Gerência de 

Almoxarifado 

(GALMOX) 

Rodovia BR 316m, KM 08, Rua Cavalcante, S/N, 

Ananindeua – Pará. 

CIAM (Centro 

de Internação 

Provisória 

Masculino) 

Conjunto Ariri Bolonha, Avenida Central, S/N, 

Belém – Pará 

CSEM – Centro 

Socioeducativo 

Masculino 

Conjunto Jardim Sideral, Rua Esperantista, n.º 

744, Belém – Pará. 

CSEF – Centro 

de Internação 

de Adolescente 

Feminino 

Conjunto Cidade Nova V, WE 57, n.º 1151, 

Ananindeua – Pará 

CIJAM – Centro 

de Internação 

Jovem Adulto 

Masculino 

Rodovia BR 316, KM 08, Rua Cavalcante, S/N, 

Ananindeua – Pará 

Antigo CIJOC – 

Centro 

Interativo 

Jovem Cidadão 

Conjunto Cidade Nova V, WE 58, n.º 842, 

Ananindeua – Pará 

CJM – Centro 

Juvenil 

Masculino 

Rodovia BR 316 km 08, Rua Cavalcante  S/N – 

Ananindeua – Pará 

Unidade de 

Atendimento 

Socioeducativo 

de Ananindeua 

Rodovia BR 316, KM 08, Rua Cavalcante, S/N, 

Ananindeua – Pará 

Unidade de 

Atendimento 

Socioeducativo 

de Benevides 

Rodovia BR 316, KM 25, Rua Augusto Meira Filho, 

S/N, Benevides - Pará 

CAS – Centro 

de Adolescente 

Travessa Itaboraí, n.º 359, Icoaraci – Belém - 

Pará 
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em 

Semiliberdade 

SAS – Serviço 

de Assistência 

Social 

Rua Caripunas, n.º 1200, Belém – Pará 

CASF – Centro 

de Atendimento 

Socioeducativo 

Feminino 

RUA MANOEL BARATA 1323, ICOARACI Belém – Pará 

APOENA Rodovia BR 316, KM 08, Rua Cavalcante, S/N, 

Ananindeua – Pará 

CSEBA Av. Sergio Henn, Bairro Aeroporto Velho, Santarém 

- Pará 

Semiliberdade 

de Santarém 

Avenida Nazaré, nº 149, Bairro Centro, Santarém - 

Pará 

CIAM Marabá Rua Tancredo Neves, S/N, Bairro São Félix, Marabá 

– Pará 

 

3.2. A FASEPA informa quanto a mão de obra que será contratada 

para atender a Sede Administrativa, que os endereços indicados no 

Item 3.1 deste Termo de Referência, poderão sofrer alteração, 

pois esta Fundação está planejando a mudança da Sede. Sendo 

informado posteriormente no decorrer do processo administrativo 

em tela, que poderá ser antes ou no decorrer da vigência do 

referido contrato.          

4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Segue quadro demonstrativo dos Prédios administrativos e 

Unidades Socioeducativas da FASEPA, com a respectiva quantidade 

de mão de obra, para os serviços de limpeza, higienização e 

conservação, com mão de obra especializada, e fornecimento de 

materiais de consumo e equipamentos a serem utilizados na 

execução dos serviços, por Unidade, conforme este Termo de 

Referência: 

4.1.1- ITEM 01- Belém, Ananindeua e Benevides: 

QUADRO GERAL DE EFETIVO DE PESSOAL, EXIGIDO: 

 

SERVIÇO 
CATEGORIA 

FUNCIONAL 

QTD DE 

POSTOS 
CARGA HORARIA 

Serv. Limpeza, 

Higienização e 

conservação, com mão de 

 

SERVENTE 

 

57 44 horas semanais 
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obra e fornecimento de 

materiais e equipamentos.   
ENCARREGADO 03 44 horas semanais 

 

4.1.2- ITEM 02- Santarém: 

QUADRO GERAL DE EFETIVO DE PESSOAL, EXIGIDO: 

 

SERVIÇO 
CATEGORIA 

FUNCIONAL 

QTD DE 

POSTOS 
CARGA HORARIA 

Serv. Limpeza, Higienização 

e conservação, com mão de 

obra e fornecimento de 

materiais e equipamentos.  

Servente 04 
44 horas 

semanais 

 

4.1.3- ITEM 03- Marabá: 

QUADRO GERAL DE EFETIVO DE PESSOAL, EXIGIDO: 

 

SERVIÇO 
CATEGORIA 

FUNCIONAL 

QTD DE 

POSTOS 

CARGA 

HORARIA 

Serv. Limpeza, Higienização 

e conservação, com mão de 

obra e fornecimento de 

materiais e equipamentos.   

 

Servente 

 

03 
44 horas 

semanais 

 

4.2- TOTAL DE MÃO DE OBRA/QTD DE POSTOS POR UNIDADE: 

4.2.1. ITEM I - Belém, Ananindeua e Benevides: 

 

UNIDADE 

QTD POSTOS (MÃO DE 

OBRA/SERVENTE C/ 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTOS) 

QTD 

DE 

ENCARREGADO 

Sede Administrativa 

(Dois Prédios)  

07 01 

Gerência de Almoxarifado 

(GALMOX) 
01 -0- 

CIAM (Centro de Internação 

Provisória Masculino) 
04 -0- 

CSEM – Centro Socioeducativo 

Masculino 
04 -0- 

CSEF – Centro de Internação 

de Adolescente Feminino 
02 -0- 

CIJAM – Centro de Internação 

Jovem Adulto Masculino 
04 -1- 

ANTIGO CIJOC – Centro 

Interativo Jovem Cidadão 
01 -0- 



         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            39 

 

 

 

CJM – Centro Juvenil 

Masculino 
03 -0- 

Unidade de Atendimento 

Socioeducativo de Ananindeua 
04 -0- 

Unidade de Atendimento 

Socioeducativo de Benevides 
20 -1- 

CAS – Centro de Adolescente 

em Semiliberdade 
02 -0- 

SAS 01 -0- 

CASF  01 -0- 

APOENA 03 -0- 

TOTAL 57 03 

 

4.2.2. ITEM II - Santarém: 

 

4.2.3. ITEM III - Marabá:  

 

       

4.3. OBSERVAÇÃO: O QUANTITATIVO DE SERVENTES E ENCARREGADOS, 

ATENDE AS NECESSIDADES DA FASEPA, CONSIDERANDO QUE HAVERÁO 

SERVIÇOS DE ROTINA, PORÉM ALGUNS SERÃO EXECUTADOS DE FORMA 

ARTICULADA E PLANEJADA, CONFORME DETALHADO NESTE TERMO DE 

REFERENCIA. 

4.4. AREA FÍSICA A SER LIMPA:  

ITEM I – BELEM, ANANINDEUA E BENEVIDES:  

 

ITEM UNIDADE QTD POSTOS (MÃO DE 

OBRA/SERVENTE C/ MATERIAL E 

EQUIPAMENTOS) 

01 CSEBA 
03 

02 Semiliberdade de Santarém 
01 

TOTAL 
04 

ITEM UNIDADE 

QTD POSTOS (MÃO DE 

OBRA/SERVENTE C/ MATERIAL E 

EQUIPAMENTOS) 

01 CIAM MARABÁ 
03 

TOTAL 
03 



         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            40 

 

 

 

FASEPA – Sede Administrativa 

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 1.336,90 600 m² 

Área Externa (Livre) 7.112,13 1200 m² 

Esquadrias externas   345,23 220 m² 

 

Obs: Sujeito a alteração em virtude de mudança do Prédio. 

CIAM – Centro de Internação Provisória Masculino  

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 2.457 600 m² 

Área Externa (Livre) 2.500 1200 m² 

Esquadrias externas   142 220 m² 

CSEM – Centro Socioeducativo Masculino  

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 676 600 M² 

Área Externa 3.848 1200 M² 

Esquadrias externas   158,38 220 m² 

CSEF – Centro de Internação de Adolescente Feminino 

 Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 462 600 m² 

Área Externa 612 1200 m² 

Esquadrias externas   122,61 220 m² 

CIJAM – Centro de Internação Jovem Adulto  

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 1.125 600 m² 

Área Externa 2.400 1200 m² 

Esquadrias externas   130,84 220 m² 

 ANTIGO CIJOC – Centro de Internação Centro de Interativo Jovem 

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 592 600 m² 

Área Externa 583 1200 m² 

Esquadrias externas  96,21 220 m² 

CJM – Centro Juvenil Masculino 

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 1.050 600 m² 

Área Externa 1.300 1200 m² 

Esquadrias externas   133,87 220 m² 
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Espaço de Cultura e Lazer – APOENA 

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 3.652 600 m² 

Área Externa (Livre) 16.434 1200 m² 

Esquadrias externas   121,65 220 m² 

Unidade de Atendimento Socioeducativo de Ananindeua. 

 Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 2.294 600 m² 

Área Externa 2.588 1200 m² 

Esquadrias externas   194,50 220 m² 

Unidade de Atendimento Socioeducativo de Benevides 

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 3.048 600 m² 

Área Externa 47.776 1200 m² 

Esquadrias externas 187,12 220 m² 

CAS – Centro de Adolescente em Semiliberdade  

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 621,75 600 m² 

Área Externa 1.376 1200 m² 

Esquadrias externas 91,55 220 m² 

CASF- Semiliberdade Feminina  

 

Gerencia de Almoxarifado - GALMOX  

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 500,91 600 m² 

Área Externa 204 1200 m² 

Esquadrias externas   35,94 220 m² 

SAS – Serviço de Assistência Social  

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 116 600 m² 

Área Externa 36 1200 m² 

Esquadrias externas   38,12 220 m² 

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 115,31 600 m² 

Área Externa 32,20 1200 m² 

Esquadrias externas   56,13 220 m² 
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ITEM II – SANTARÉM: 

 

UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO CSEBA 

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 900 600 m² 

Área Externa 1.303,56 1200 m² 

Esquadrias externas   182,37 220 m² 

 

UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO                            

SEMILIBERDADE DE SANTARÉM 

Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 320,66 600 m² 

Área Externa 1.057,34 1200 m² 

Esquadrias externas   51,51 220 m² 

                    

ITEM III- MARABÁ 

 

UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO CIAM Marabá 

 Identificação Área (m²) 
Produtividade Mínima 

(Área/Homem) 

Área Interna 995,68 600 m² 

Área Externa 2.304 1200 m² 

Esquadrias externas   278,16 220  
 

4.5. DEVERÁ CONSTAR NA MÃO DE OBRA DE SERVENTES, FUNCIONARIO 

QUALIFICADO PARA O MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 5 

DESTE TERMO DE REFERENCIA, PRINCIPALMENTE PARA OPERAR COM 

ROÇADEIRA.   

4.6. DA CARGA HORARIA: 

4.6.1. A jornada de trabalho, para cada profissional, será de 44 

(quarenta e quatro) horas/semanais e deverá ser cumprida 

no período compreendido entre 7h às 20h; 

4.6.2. Os Serviços serão executados de segunda a sábado, sendo 

que: a) de segunda a sexta, turnos de 8h diárias, com 

intervalo de 1h; b) aos sábados será de 8 as 12h, 

respeitando a jornada de 44h semanais, obedecida a 

legislação em vigor; 

4.7. Dependendo da necessidade das Unidades da FASEPA, os serviços 
poderão ser prestados aos domingos e feriados, observando o 

horário limite de até às 22h, para que não ocorra a 

obrigação de pagamento de adicional noturno, sendo que a 

compensação de horas trabalhadas poderá ocorrer de um dia 
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para o outro ou, na impossibilidade, no mês subseqüente, 

conforme disposto na Convenção Coletiva de Trabalho do 

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, não cabendo 

ao CONTRATANTE qualquer ônus. 

4.8. QUANTO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS ENCARREGADOS: 

Fica determinado que a Empresa vencedora deverá  

estabelecer rotinas de trabalho aos três Encarregados, 

que serão volantes, e deverão atender todas as Unidades 

da FASEPA, localizadas em Belem, Ananindeua, Benevides, 

Santarém e Marabá, conforme item 3 desse Termo de 

Referencia.  Orientando, monitorando e fiscalizando os 

serviços que serão executados pelos Serventes, de acordo 

com o item 7 desse Termo de Referencia; 

4.8.1. Os Encarregados deverão coordenar, orientar, monitorar e 

fiscalizar os serviços detalhados no item 7 desse Termo de 

Referencia; 

4.8.2. Deverá ser disponibilizado um telefone para contato 

imediato com os Encarregados para agilizar a comunicação 

entre os mesmos e os Gestores das Unidades da FASEPA; 

4.8.3. Os encarregados serão exclusivos para atender as 

atividades internas de cada Unidade da FASEPA, conforme 

este Termo de Referencia; 

4.8.4. É VEDADO UTILIZAR OS ENCARREGADOS PARA AS ROTINAS DE 

ENTREGAS DE MATERIAIS CONTIDOS NO ANEXO II DESTE TERMO DE 

REFERENCIA; 

4.8.5. Os Encarregados são responsáveis em conduzir as rotinas 

diárias de trabalho, conforme estabelecidas neste termo 

de referencia, em concordância com os Gestores das 

Unidades da FASEPA, acatando as normas de segurança, 

ética e comportamento estabelecido nas Unidades 

Socioeducativas e prédios administrativos desta Fundação.  

    5.  DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS  

5.1 A empresa contratada deverá fornecer mensalmente os 

materiais de consumo e equipamentos, conforme descritos no 

ANEXO II, deste Termo de Referencia, para cada Unidade da 

FASEPA, conforme detalhamento no item 4 deste Termo de 

Referencia. Sendo estabelecido o quantitativo mínimo 

estimado para ser fornecido mensalmente a cada Unidade da 

FASEPA. 

5.1.1. A ausência de materiais/equipamentos descritos no ANEXO 

II, deste Termo de Referencia, não eximirá a empresa contratada 

da obrigação de fornecê-lo, caso dele dependa a boa execução 

dos serviços; 
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5.1.2. A empresa contratada deverá dispor dos recipientes 

adequados para o condicionamento dos 

materiais/equipamentos, instalando-os nos locais onde se 

façam necessários; 

5.1.3. A empresa contratada poderá utilizar-se de técnicas que 
possibilitem o melhor rendimento do material fornecido, 

sendo-lhe vedado permitir escassez ou ausência do produto 

e equipamentos; 

5.1.4. A empresa contratada deverá repor imediatamente os 

materiais/equipamentos que necessitam de manutenção; 

5.1.5. A Empresa contratada deverá disponibilizar um KIT 

LIMPEZA à cada  Unidade de Atendimento Socioeducativo, 

desta Fundação, para ser utilizado nos dias da semana: 

sábado, domingo e feriados, contendo os materiais dos 

itens: 03; 06; 12; 14; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 26; 29; 32; 

33; 37; 38 e 39, em quantidade mínima, contidos na Lista 

de Materiais de Higiene e Limpeza Quantidade Estimada, 

para cada ITEM I; ITEM II E ITEM III, no Anexo I deste 

Termo de Referencia, na Planilha de Custo e Formação de 

Preço, destinados a atender as UASES da FASEPA.  

5.1.6. A ENTREGA DOS MATERIAIS ÀS UNIDADES DA FASEPA DEVERÁ SER 
REALIZADA PELA EMPRESA ATRAVÉS DO SEU SETOR COMPETENTE, 

DESTINADO PARA ESSE FIM.  PORTANTO, É VEDADO TOTALMENTE 

UTILIZAR OS ENCARREGADOS PARA ESSE FIM, CONFORME 

ESTABELECE O ITEM 4.7 DESTE TERMO DE REFERENCIA.   

6. Definição Geral das Áreas 

6.1. Considera-se área interna a área (útil) edificada do 

imóvel; 

6.2. Considera-se área externa aquela não edificada, 

integrante do imóvel (gramado, jardins, calçadas e áreas 

de estacionamento); 

6.3. Considera-se esquadria interna/externa aquela cuja 

limpeza não demanda a utilização de serviços especiais. 

7. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

7.1. Entende-se por Serviços de Limpeza, Higienização e 

Conservação, sem se limitar a: 

7.1.2. Área Interna: 

7.1.2.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ: 
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7.1.2.1.1. Efetuar limpeza de móveis (parte superior), 

armários, balcões e demais utensílios da FASEPA, 

utilizando produtos de acordo com as especificações 

do fabricante, em particular para tampos de mesas e 

balcões; 

7.1.2.1.2. Remover o pó de todos os locais que possam contê-

los, utilizando flanela e demais serviços 

necessários; 

7.1.2.1.3. Varrer todas as dependências internas e externas, 

inclusive os passeios, pátios, vias de circulação, e 

demais locais; 

7.1.2.1.4. Limpar os cinzeiros em geral e retirar os papéis 

usados dos cestos de lixo, principalmente dos 

sanitários, não sendo tolerada a existência de cestos 

de lixo com excesso de papéis ou outros detritos; 

7.1.2.1.5. Todo lixo comum e papel lixo, resultante da limpeza 

executada na noite anterior, bem como da limpeza 

diária, devem ser separados conforme orientações da 

Coordenação do Projeto Educação Ambiental denominado 

“Terra Viva”, ensacados separadamente e colocados em 

lugar prefixado para este fim, para serem recolhidos 

pelo serviço de limpeza urbana ou enviado às 

Associações de catadores de lixo de Belém, Santarém 

Marabá, ou ainda removidos pela própria CONTRATADA ou 

para local externo indicado por aquele órgão;                                                                                             

7.1.2.1.6. Passar enceradeira em todos os pisos encerados (nos 

espaços com piso de madeira), aplicando ceras em 

locais de muito trânsito ou onde for determinado, 

conforme orientações da GERAD - Gerencia 

Administrativa; 

7.1.2.1.7. Bater todos os capachos existentes nas instalações 

locais; 

7.1.2.1.8. Manter limpas todas as instalações sanitárias, 

revisando-as 4 (quatro) ou mais vezes ao dia e 

abastecê-las com materiais higiênicos necessários; 

7.1.2.1.9. Manter limpas todas as instalações das cozinhas, 

incluindo, fogões e eletrodomésticos; 

7.1.2.1.10. Quanto aos utensílios de cozinha, como panelas e 
pratos será disponibilizados pela equipe da 

FASEPA/cozinha, quando for necessário a limpeza mais 

profunda;  



         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            46 

 

 

 

7.1.2.1.11. Varrer e fazer a conservação dos pisos 

utilizando pano limpo umedecido em detergente e 

desinfetante, mantendo-os permanentemente limpos e 

asseados; 

7.1.2.1.12. Lavar com solução detergente e desinfetar 

pisos, paredes, lavatórios, bacias e demais aparelhos 

das instalações sanitárias. As bacias e mictórios 

deverão ser polidos com saponáceo ou similar, interna 

e externamente; 

7.1.2.1.13. Passar aspirador de pó nas cortinas e 

persianas (nos espaços que estejam fixadas), 

retirando inclusive suas manchas, quando existentes, 

com lavagem adequada; 

7.1.2.1.14. Conservar todas as canaletas limpas, retirando 

todos os materiais inservíveis como entulhos, matos, 

gravetos, folhas secas e demais objetos, mantendo 

limpos inclusive, os recipiente de lixo das vias de 

acesso; 

7.1.2.1.15. Limpar e conservar sistematicamente peitoris, 

telefones e portas de vidro, com produtos 

apropriados; 

7.1.2.1.16. Limpar filtros das centrais/aparelhos de ar 

condicionado (limpeza simples); 

7.1.2.1.17. Conservar todos os vasos ornamentais, regando-

os e mantendo-os sempre limpos; 

7.1.2.1.18. Abastecer todas as dependências sanitárias com 

papel higiênico e papel toalha de cor branca, e 

sabonetes líquidos, fornecidos pela CONTRATADA em 

recipientes apropriados, nas seguintes 

especificações: 

7.1.2.1.18.1. Papel higiênico macio, de primeira qualidade, 

com folha picotada, na cor branca, em rolo de 30 

metros e 300 metros; 

7.1.2.1.18.2. Papel inter-folhas, de primeira qualidade, na 

cor branca, com duas (2) dobras, adaptável aos 

toalheiros existentes e ou fornecer os 

toalheiros; 

7.1.2.1.18.3. Sabonete líquido perfumado, de primeira 

qualidade, devidamente preparado para o consumo, 

na forma original do fabricante, sem adição de 

agua ; 
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7.1.2.1.18.4. Fixar em pontos estratégicos, porta álcool 

gel, e abastecer permanentemente com o produto, 

nas dependências das Unidades da FASEPA, conforme 

item 4, deste Termo de Referencia,  

7.1.2.1.19. A CONTRATADA deverá tomar o máximo cuidado na 

execução dessas lavagens a fim de evitar qualquer 

penetração de água nas caixas de passagem e tomadas 

existentes; 

7.1.2.1.20. As tarefas descritas nos itens deste capítulo, 

quando julgadas necessárias, poderão ser reexaminadas 

tantas vezes quando necessárias, até satisfazer a 

condição final de pleno atendimento; 

7.1.2.1.21. Deverá ser procedida a coleta seletiva do 

lixo, nos termos da Lei n.º 7.328 de 17 de novembro 

de 2009 do Governo do Estado do Pará;  

7.1.2.1.22. Suprir os bebedouros com garrafões de água 

mineral (devidamente higienizados com álcool), 

adquiridos pela CONTRATANTE; 

7.1.2.1.23. Executar demais serviços considerados 

necessários à frequência diária; 

7.1.2.1.24. Efetuar o carregamento dos materiais entregues 

pela GALMOX às Unidades da FASEPA, sempre que 

demandado pelo Gestor da UASE e Prédios 

administrativos.   

7.1.2.2. SEMANALMENTE, UMA VEZ: 

7.1.2.2.1. Varrer e lavar com água e sabão todos os pisos 

frios (cerâmica, mármores, granitos, paviflex, pisos 

industriais e todos existentes e assim considerados); 

7.1.2.2.2. Varrer, aplicar removedor neutro (não usar 

gasolina, querosene ou qualquer outro líquido 

inflamável) encerar e lustrar os pisos tratados a 

cera; 

7.1.2.2.3. Passar pano úmido com detergente neutro nas 

paredes divisórias compostas de painéis com vidros e 

revestimentos metálicos; 

7.1.2.2.4. Polir com flanela, aplicando polidor de 

metais, de boa qualidade, nos cinzeiros, guarnições 

de mesas e cadeiras e outras superfícies metálicas, 

assim como placas e letreiros das instalações 

prediais, porventura existentes; 
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7.1.2.2.5. Limpar cadeiras, poltronas de tecido, de couro 

ou napa, com produtos adequados; 

7.1.2.2.6. Lustrar todos os móveis de escritório e todos 

os painéis/divisórias de madeira das instalações 

prediais, aplicando lustra móveis, cera e materiais 

afins, de boa qualidade;  

7.1.2.2.7. Limpar paredes e roda pés com pano úmido e 

sabão neutro; 

7.1.2.2.8. Limpar porta de ferro, porta corta-fogo, 

corrimão, persianas, peitoris, balcões e espelhos, 

passando pano umedecido em solução com removedor 

neutro; 

7.1.2.2.9. Limpar com produtos adequados, carpetes 

retirando inclusive as manchas, quando porventura 

existentes; 

7.1.2.2.10. Limpar os móveis estofados, com produtos 

adequados; 

7.1.2.2.11. Limpar as valetas de escoamento de agua nas 

áreas externas; 

7.1.2.2.12. Recolher detritos das lajes de coberturas, 

calhas, desobstruindo manualmente ralos de captação 

de águas pluviais; 

7.1.2.2.13. Recolher papéis separados para serem 

reaproveitados pela FASEPA, conforme orientação do 

Programa Conscientização Ambiental; 

7.1.2.2.14. Lavar todas as escadas internas e externas, 

inclusive azulejos, utilizando material não 

corrosivo; 

7.1.2.2.15. Armazenar papéis, copos descartáveis e outros 

materiais a serem reciclados, informando a 

Coordenação do Projeto Conscientização Ambiental a 

necessidade de enviá-los às Associações de Catadores 

conveniadas à FASEPA, providenciando inclusive seu 

transporte às mesmas (se houver); 

7.1.2.2.16. As tarefas descritas nos itens deste capítulo, 

quando julgadas necessárias, poderão ser 

reexecutadas, tantas vezes quantas forem necessárias; 

7.1.2.2.17. Manter ralos de escoamento de esgotos e águas 

pluviais desobstruídos, desentupindo-os quando 
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necessário, desde que não implique em serviço 

profissional de bombeiro ou pedreiro; 

7.1.2.2.18. Passar enceradeira industrial em todos os 

pisos encerados; 

7.1.2.2.19. Passar pano úmido com álcool nos tampos das 

mesas, bancadas e assentos do refeitório, antes e 

depois das refeições; 

7.1.2.2.20. Proceder à lavagem de assentos e pias dos 

sanitários com produto desinfetante, no mínimo duas 

vezes por dia; 

7.1.2.2.21. Remanejar materiais, mobiliários ou serviços, 

quando necessário; 

7.1.2.2.22. Carregar mobiliário, serviços, materiais de 

consumo e outros objetos, grande volume, quando 

necessário, a ser previamente comunicado a CONTRATADA 

quando de sua necessidade, sendo que os serventes que 

serão lotados no Gerência do Almoxarifado-GALMOX e 

Gerência de Patrimônio-GPAT, não cabe comunicado 

prévio;  

7.1.2.2.23. O servente lotado na GEPAT será 

predominantemente destinado para carregar, movimentar 

e limpar os mobiliários e equipamentos que encontram 

se em estoque; 

7.1.2.2.24. Efetuar limpeza pesada e geral no espaço da 

cozinha, sendo disponibilizado pela equipe da FASEPA 

em horário programado pela Gestora da Unidade; 

7.1.2.2.25. Efetuar limpeza geral com desinfetante, 

detergente perfumado e agua sanitária os alojamentos 

dos adolescentes. Sendo planejada a limpeza: dia e 

horário pela Gestora da Unidade e acompanhada pelos 

monitores servidores da UASE. Entretanto a 

Contratante se responsabilizará, através das Gerentes 

das Unidades, em deixar os quartos vazios, por medida 

de segurança, deslocando os adolescentes para outros 

espaços no dia/horário da limpeza.     

7.1.2.3. QUINZENALMENTE: 

7.1.2.3.1. Limpar internamente e externamente todas as janelas, 

portas envidraçadas e vidros em geral; 

7.1.1.3.1. Limpar as fachadas de vidros face interna e externa; 

7.1.1.3.2. Limpar divisórias internas e externas; 
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7.1.1.3.3. As tarefas descritas neste subitem poderão se 

reexecutadas tantas vezes quantas forem necessárias. 

7.1.1.4. MENSALMENTE: 

7.1.1.4.1. Limpar luminárias, grelhas e lâmpadas; 

7.1.1.4.2. Limpar tetos e forros; 

7.1.1.4.3. Lavar e higienizar bebedouros; 

7.1.1.4.4. As tarefas descritas neste subitem poderão ser 

reexecutadas tantas vezes quando forem necessárias. 

7.1.1.5. SEMESTRALMENTE: 

7.1.2.5.1. Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 

7.1.2.  Áreas Externas: 

7.1.2.3.1. DIARIAMENTE: 

7.1.2.3.2. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

7.1.2.3.3. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, 
de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 

7.1.2.3.4. Varrer as áreas pavimentadas e não pavimentadas, com a 
retirada de folhas secas;     

7.1.2.3.5. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em 
sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local 

indicado pela Administração; 

7.1.2.3.6. Deverá ser procedida a coleta do lixo, quando couber, 
nos termos da Lei n.º 7.328 de 17 de novembro de 2009 

do Governo do Estado do Pará; 

7.1.2.3.7. Executar demais serviços considerados necessários à 

frequência diária. 

7.1.2.4. SEMANALMENTE: 

7.1.2.4.1. Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, 

registros, sifões, fechaduras, etc.) 

7.1.2.4.2. Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados, com detergente, encerar e 

lustrar; 

7.1.2.4.3. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 

7.1.2.4.4. Executar demais serviços considerados necessários à 

necessidade da FASEPA. 
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7.1.2.5. QUINZENALMENTE: 

7.1.2.5.1. Efetuar a roçagem e podagem de árvores e plantas das 
áreas de jardim, quadras de esporte, campo de futebol e 

demais áreas verdes da FASEPA, com a devida proteção 

nas áreas próximas com vidraças, para evitar que sejam 

danificadas;   

7.1.2.5.2. Efetuar limpeza das calçadas e muros nas áreas externas 
com o uso de maquina industrial lava jato com esfregão 

acoplado, para a retirada de limo e sujeira similar; 

7.1.2.6. MENSALMENTE: 

7.1.2.6.1. Lavar as áreas cobertas destinadas a 

garagem/estacionamento; 

7.1.2.7. SEMESTRALMENTE: 

7.1.2.7.1. Lavar e higienizar as caixas d’água, com o uso de 

produto adequado, lava jato, escada, e equipamentos de 

segurança/proteção; 

7.2. Da apresentação e conduta das equipes de serviço: 

7.2.1. Os empregados da adjudicatária deverão estar sempre 

devidamente uniformizados, portando cada um, em lugar 

visível, o seu crachá de identificação; 

7.2.2. Os empregados da adjudicatária deverão ter impressos em 

seus uniformes o logotipo da empresa e deverão calçar 

sapatos, tênis ou similar, posto que não será permitido 

o uso de sandálias ou chinelos, sejam estes de qualquer 

espécie; 

7.2.3. A adjudicatária deverá indicar, por escrito, um 

funcionário que será responsável pelo cumprimento dos 

serviços descritos neste Termo de Referência, que 

responderá pelo contrato a ser firmado com a Fundação; 

7.2.4. Na eventual quebra de qualquer desses princípios, a 

FASEPA se reserva o direito de exigir a substituição do 

funcionário faltoso, devendo a adjudicatária 

providenciar sua substituição no prazo máximo de vinte 

e quatro horas, sob pena de multa. 

7.3. Da função da mão de obra contratada: Funcionário Encarregado, 
o mesmo terá a função volante, ou seja, estará 

circulando em todos os prédios da FASEPA, conforme 

estabelecido no item 3, deste Termo de Referencia, com 

a atividade de conduzir, administrar, monitorar, 

fiscalizar as equipes de trabalho (serventes) 

distribuídas nas Unidades da FASEPA, para o fiel 

cumprimento do objeto contratado.  
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8. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

8.1. 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: 

8.1.1. Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou 

seletivamente, microrganismos, quando aplicados em 

objetos inanimados ou ambientes; 

8.1.2. Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene 

de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso 

doméstico; 

8.1.3. Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e 

sabonete líquido. 

8.2. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e 
desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à 

aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando 

sujeitos às mesmas exigências e condições no 

concernente ao registro, à industrialização, entrega ao 

consumo e fiscalização. 

9. SALÁRIO NORMATIVO 

9.1. Será tomado por base o valor do salário normativo da 

categoria profissional, estipulado através de dissídio 

coletivo do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 

Asseio, Conservação do Estado do Pará. 

 

10. DO CONTRATO: 

10.1. O contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado 
pelo prazo máximo de 60 meses conforme estabelece a lei 

8666/93. 

11. DO FISCAL DO CONTRATO: 

11.1. A FASEPA designará um servidor, para ser o fiscal do 

contrato, através da Diretoria Administrativa e 

Financeira-DAF. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

12.1. Cumprir fielmente todas as disposições contidas no 

Edital, Termo de Referência e Minuta do Contrato, 

desenvolvendo todos os serviços necessários a sua 

perfeita execução atendendo as solicitações e 

determinações da Fiscalização, feitas por Ordens de 

Serviços, bem como fornecer todas as informações 

solicitadas pela fiscalização;  

12.2. Implantar, no prazo indicado neste Termo de Referência, 

a mão-de-obra qualificada nas respectivas Unidades 

relacionadas na tabela do item 3 do presente Termo de 

Referência, e nos horários fixados pela escala de 
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serviço elaborada pela empresa prestadora do serviço, 

informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 

e/ou que a impossibilite de assumir os serviços 

contratados conforme o estabelecido;  

12.3. Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra 

envolvida, inclusive assessórios de proteção, para 

segurança no trabalho, conforme a seguir descrito, de 

acordo com o clima da região e com o disposto no 

respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 

Trabalho: 

12.3.1. Uniformes e complementos para servente e para os que 

irão operar os serviços:  

12.3.1.1. Calça;  

12.3.1.2. Camisa de mangas compridas e curtas;  

12.3.1.3. Cinto de nylon;  

12.3.1.4. Sapatos, e ou botas; 

12.3.1.5. Meias; 

12.3.1.6. Capa de chuva;  

12.3.1.7. Crachá;  

 

12.3.2. Máscara de proteção, para ser utilizada com a 

roçadeira; 

 

12.3.2.1. Luvas apropriadas para serem utilizadas com a 

roçadeira; 

12.3.2.2. A prestadora do serviço não poderá repassar os custos 

de qualquer um desses itens de uniforme e serviços a 

seus empregados;  

12.3.2.3. Enviar à DAF/GERAD, a cada entrega efetuada de 

materiais e equipamentos às Unidades da FASEPA, cópia 

da lista de materiais e equipamentos entregues, 

equivalente ao mês corrente. 

13. Livro de ocorrência;  

13.1. Fornecer os respectivos acessórios aos serventes, em 

perfeito estado de funcionamento, no momento das 

implantações das equipes de trabalho de serventes; 

13.2. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a 

execução do contrato; nos regimes contratados, obedecidas às 

disposições da legislação trabalhista vigente; 

13.3. Apresentar atestados de bons antecedentes civil e 

criminal de toda mão-de-obra oferecida, para atuar nas 

instalações dos prédios mencionados na tabela do item 3 

deste Termo de Referencia, que deverão ser maiores, 

apresentando-se uniformizados e portando crachás de 

identificação, com foto e nome visível; 

13.4.  Efetuar a reposição da mão-de-obra nas Unidades, em 

caráter imediato, em eventual ausência, não sendo permitida 

a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
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13.5. Informar de imediato, por escrito à DAF/Gerencia 

Administrativa da FASEPA, da saída de funcionários, 

indicando sua lotação nas Unidades da FASEPA, por motivo de 

demissão e ou demissão voluntária;  

13.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões 

desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados 

pela FASEPA, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer 

falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja 

mantida ou retorne às instalações da Instituição;  

13.7. Atender de imediato as solicitações quanto às substituições 

da mão-de-obra não qualificada (incapacidade técnica) e/ou 

entendida como inadequada (conduta nociva ou atitude hostil) 

para a prestação do serviço, após o recebimento da 

respectiva Ordem de Serviço;  

13.8. Instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as 

orientações dos representantes da FASEPA, inclusive quanto 

ao cumprimento das Normas Internas de Segurança e Medicina 

do Trabalho;  

13.9. Relatar à Fiscalização da FASEPA toda e qualquer 

irregularidade observada na execução dos serviços;  

13.10. Prestar o serviço de limpeza, de acordo com o descrito 

neste Termo de Referência, e fornecendo os demais serviços e 

artefatos inerentes ao desempenho de suas funções;  

13.11. Apresentar à fiscalização da FASEPA a relação nominal dos 
empregados em atividade nas dependências dos locais citados 

no item 3, mencionando os respectivos endereços 

residenciais, bem como das Unidades de trabalho, comunicando 

qualquer alteração;  

13.12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das atribuições 

dos serventes, descritas neste Termo de Referência;  

13.13. Registrar e controlar diariamente a frequência e a 

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências nas 

Unidades em que estiver prestando o serviço;  

13.14. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório 
de EPI (Equipamento de Proteção Individual), quando for o 

caso; 

13.15. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização, cujas reclamações se obrigam prontamente a 

atender, corrigindo imediatamente as deficiências apontadas, 

sejam elas relativas à execução dos serviços ou 

burocráticas, bem como dará ciência à direção da FASEPA, 

prontamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

verificada na execução dos serviços;  

13.16. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação 
vigente e de quaisquer outros (salários, seguro-acidente, 

taxas, impostos, contribuições, indenizações, vale-refeição, 

vale transporte e outros que enquadrarem em despesas direta 

ou indireta), em decorrência da sua condição de empregadora, 
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apresentando mensalmente a FASEPA, a comprovação do 

recolhimento do FGTS e INSS, GEFIP, comprovante de pagamento 

dos vencimentos (contracheques, relação bancária, 

comprovante de depósitos) juntamente com a relação nominal 

de todos os servidores da Empresa de Serviços de serventes, 

sem o que, não serão liberados os pagamentos das Faturas 

apresentadas à Diretoria Administrativa e Financeira, para 

liquidação;  

13.17. Responsabilizarem-se por quaisquer acidentes nos quais 

venham a ser vítimas os empregados, quando em serviço, tudo 

quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem 

e demais exigências legais, para o exercício da atividade de 

servente em geral;  

13.18. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, 
cível ou penal relacionada aos serviços, originariamente ou 

vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

13.19. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e 
avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou 

representantes, a terceiros no local da prestação do 

serviço, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de 

acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666/93;  

13.20. Manter durante a vigência do contrato as condições de 

habilitação para contratar com a FASEPA, apresentando sempre 

que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal; 

13.21. A contratada deverá emitir notas fiscais distintas para 

cada região geográfica, ou seja, serão emitidas mensalmente 

05 (cinco) notas fiscais para Belém, Ananindeua, Benevides, 

Santarém e Marabá, com os valores correspondentes ao numero 

de Unidades de Atendimento para cada localidade; 

13.22. Por se tratar de Unidade de Atendimento Socioeducativo, os 
funcionários da empresa contratada estarão sujeitos à 

revista, tanto na entrada como na saída; 

13.23. Não será permitido o uso de celular e de cigarro nas 

dependências dos prédios da FASEPA, relacionados no item 3; 

13.24. O funcionário da Empresa contratada no horário que estiver 
de folga, não poderá permanecer nas dependências da Unidade 

que presta serviços;  

13.25. O funcionário da Empresa contratada não poderá realizar 

suas refeições no horário de trabalho, como: café da manhã e 

almoço, somente nos intervalos legalmente determinados; 

13.26. A Empresa contratada deverá disponibilizar um KIT LIMPEZA à 
cada  Unidade de Atendimento Socioeducativo, conforme 

estabelecido no ITEM 5.1.5. deste Termo de Referencia.   

 

13.27. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e 

utensílios de sua propriedade, tais como aspiradores de pó, 

enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de 
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lixo, escadas, entre outros, de forma a não serem confundidos com 

similares de propriedade da Administração; 

13.28. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e 

supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação 

correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 

constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as 

dependências objeto dos serviços; 

13.29. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a 

missão de garantir o bom andamento dos mesmos, os quais devem 

permanecer no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando 

e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 

serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, 

quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos 

serviços da Administração e tomar as providências pertinentes 

para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

13.30. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 

empregados, das normas disciplinares determinadas pela 

Administração; 

13.31. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou 

com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

13.32. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito 

federal, estadual, distrital ou municipal, as normas de segurança 

da Administração; 

13.33. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de 

incêndios nas áreas da Administração; 

13.34. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da 

Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 

pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

13.35. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes 

de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do contrato, conforme exigência legal; 

13.36. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive sacos 

plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, 

ferramentas e utensílios em quantidade, em qualidade e com 

tecnologia adequadas, com a observância das recomendações aceitas 

pela boa técnica, normas e legislação; 
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13.37. Adotar conduta adequada na utilização dos materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta 

execução dos serviços; 

13.38. Executar os serviços em horários que não interfiram com o 

bom andamento da rotina de funcionamento da Administração; 

13.39. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na 

otimização e economia de recursos e na redução da poluição 

ambiental, tais como: 

13.39.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente 

tóxicas e/ou poluentes; 

13.39.2. Substituição, sempre que possível, de substâncias 

tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

13.39.3. Uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às 

classificações e especificações determinadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 

13.39.4. Racionalização do consumo de energia elétrica e de água; 

13.39.5. Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades 

de limpeza, asseio e conservação; 

13.39.6. Utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, de 

água de reuso ou outras fontes (águas de chuva e poços), desde 

que certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros; 

13.39.7. Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de 

sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia 

elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, 

observadas as normas ambientais vigentes; e 

13.39.8. Observação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente) n
o
 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

 

13.40. Resolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de 

materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias 

dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, 

cádmio, mercúrio e seus compostos, em estabelecimentos que as 

comercializam ou na rede de assistência técnica autorizada pelas 

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 

importadores, conforme disposto na legislação vigente; 

13.41. Conferir o tratamento previsto no item anterior a lâmpadas 

fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, 
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quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em 

recipientes adequados para destinação específica; 

13.42. Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou 

dispostos inadequadamente aos fabricantes, para destinação final, 

ambientalmente adequada. 

13.43. Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de 

sustentabilidade previstas na Instrução Normativa n
o
 1, de 19 de 

janeiro de 2010, no que couber. 

 

13.44. ENTREGAR OS MATERIAIS, CONFORME ANEXO II DESTE TERMO DE 

REFERENCIA, NAS UNIDADES DA FASEPA, ATRAVES DO SETOR COMPETENTE, 

DESTINADO PARA ESSE FIM. SENDO VEDADO TOTALMENTE UTILIZAR OS 03  

ENCARREGADOS  PARA ESSE FIM, CONFORME ESTABELECE O ITEM 4.7 DESTE 

TERMO DE REFERENCIA.   

  

14. DA VISITA E VISTORIA: 

14.1. A empresa interessada em participar da licitação 

poderá, através de seus técnico(s), realizar VISITA e 

VISTORIA, nos prédios descritos no item 4, para levantamento 

das informações necessárias a correta execução do objeto 

desta licitação;  

 

14.1.1. A vistoria prevista acima, poderá ser substituída pela 

Declaração contida na alínea E, item 13.2 do Edital, 

observando o disposto ajustado no respectivo documento.  

 

14.1.2. A visita/vistoria deverá ser agendada junto a Comissão 

Permanente de Licitação-CPL da FASEPA, de segunda a sexta-

feira, no período das 9h às 16 horas, e deverão acontecer 

três dias antes da data de abertura da licitação, de 

segunda a sexta, através do telefone 091- 32103311. 

 

15. DOS DEVERES DA CONTRATANTE: 

 

15.1. Exercer a fiscalização dos serviços por intermédio de 

servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei 

n
o
 8.666, de 1993; 

 

15.2. Disponibilizar instalações sanitárias; 

15.3. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas; e 

15.4. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios. 

15.5. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 
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15.6. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom 

cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o 

livre acesso dos técnicos da empresa fornecedora às dependências 

da FASEPA relacionadas à execução do contrato, respeitadas as 

normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e 

das informações; 

 

15.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos 

pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua 

proposta; 

 

15.8. Emitir Autorização de Fornecimento, ou qualquer outro 

documento equivalente, com todas as informações necessárias, por 

intermédio do representante da administração designado, e 

comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da 

emissão da mesma; 

 

15.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora; 

 

15.10. Controlar e documentar as ocorrências havidas; e, 

  

15.11. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no produto, para que sejam 

adotadas as medidas cabíveis; 

 

15.12. Disponibilizar os espaços físicos destinados aos 

adolescentes, custodiados pela FASEPA, em dia e hora programada 

pelo Gestor da Unidade, para que os serviços de limpeza sejam 

realizados pela Empresa Contratada, de forma satisfatória, 

conforme estabelecido neste Termo de Referencia, item 7.1.2.2.25; 

  

15.13. Os Gestores das Unidades e Prédios administrativos da 

FASEPA, deverão informar de imediato, por escrito, à DAF/GERAD 

qualquer descumprimento do Contrato/Termo de Referencia; 

 

15.14. As Unidades da FASEPA serão responsáveis em controlar, 

monitorar a frequência dos funcionários da Empresa Contratada, 

através da lista de ponto, sendo verificado e registrado 

diariamente suas ocorrências; 

 

15.15. Os Gestores das Unidades deverão comunicar de imediato a 

DAF/GERAD caso o numero de funcionários contratados não estejam 

em acordo com o estabelecido nesse Termo de Referencia; 

 

15.16. As Unidades da FASEPA deverão acompanhar monitorar e 

designar os serviços que precisam ser executados, conforme Termo 
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de Referencia, de forma a facilitar e garantir que a Contratada 

execute na integra o objeto contratado.      

 

15.17. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva 

responsável pela execução de todos os serviços, a Administração 

reserva-se o direito de, sem que, de qualquer forma, restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 

designados, podendo, para isso: 

15.18. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a 

substituição, de empregado da contratada que estiver sem uniforme 

ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente; 

15.19. Examinar as CTPS dos empregados colocados a seu serviço, 

para comprovar o registro de função profissional; e 

15.20. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante 

domissanitário ou equipamento cujo uso considere prejudicial à 

boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, 

ou, ainda, que não atendam às necessidades da Administração. 

16. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

16.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de 

serviços é iniciada) 

 

16.2. Deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato 

administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, 

divididos por contrato, com os seguintes dados: nome completo, 

número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, 

gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e 

quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de 

trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras 

trabalhadas. 

16.3. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, será feita por amostragem. Todas as anotações 

contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de 

que se possa verificar se as informações nelas inseridas 

coincidem com as informações fornecidas pela empresa e pelo 

empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de 

início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração 

(corretamente discriminada em salário-base, adicionais e 

gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos 

de trabalho. 
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16.4. O número de terceirizados por função deve coincidir com o 

previsto no contrato administrativo. 

16.5. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato 

administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria - 

CCT. 

16.6. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais 

constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se 

os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito). 

16.7. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou 

de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao 

pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais  

16.8.Condições obrigam a empresa a fornecer determinados 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

16.9. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada 

deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente 

autenticada: 

a) Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, 

horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade 

(RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e 

indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 

quando for o caso; 

b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela 

execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas 

pela contratada; e 

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 

prestarão os serviços. 

16.10. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da 

fatura) 

 

16.11. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária 

no valor de onze por cento sobre o valor da fatura e dos impostos 

incidentes sobre a prestação do serviço. 

16.12. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF. 

16.13. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto 

ao INSS, a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso 

esses documentos não estejam regularizados no SICAF. 
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16.14. Fiscalização diária 

 

16.15. Devem ser evitadas ordens diretas da Administração 

dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem 

ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais 

reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados 

terceirizados devem ser dirigidas ao preposto. 

16.16. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do 

serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, 

deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do 

empregador. 

16.17. Conferir por amostragem, diariamente, os empregados 

terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e 

se estão cumprindo a jornada de trabalho. 

16.18. Fiscalização especial 

 

16.19. É necessário observar a data-base da categoria prevista na 

CCT. Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente 

concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo 

ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se 

proceder a repactuação do contrato, observado o disposto no art. 

40 desta Instrução Normativa, inclusive quanto à necessidade de 

solicitação da contratada. 

16.20. A Administração precisa se certificar de que a empresa 

observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças 

aos empregados. 

16.21. A Administração precisa se certificar de que a empresa 

respeita a estabilidade provisória de seus empregados (cipeiro, 

gestante, e estabilidade acidentária). 

16.22. Fiscalização por amostragem 

16.23. A administração deverá solicitar, por amostragem, aos 

empregados, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e 

do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. 

16.24. A administração deverá solicitar, por amostragem, aos 

empregados terceirizados os extratos da conta do FGTS, devendo os 

mesmos ser entregues à Administração. 

16.25. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus 

extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifique 

que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo 
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empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da 

expectativa do controle; 

16.26. A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quando solicitado pela administração, por amostragem, 

quaisquer dos seguintes documentos: 

16.27. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, 

a critério da Administração contratante, cópia da folha de 

pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 

que conste como tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) 

do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) 

relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, 

quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) 

bancário(s); 

16.28. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-

transporte, vale 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. 

16.29. Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos 

16.30. A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o 

último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do 

contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo 

relacionados: 

16.31. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos 

empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, 

quando exigível pelo sindicato da categoria; 

16.32. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do 

FGTS, referente às rescisões contratuais; 

16.33. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas 

individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e 

16.34. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

16.35. A contratada poderá optar pela entrega de cópias não 

autenticadas, desde que acompanhadas de originais para 

conferência no local de recebimento. 

16.36. Providências em caso de indícios de irregularidade 

 

16.37. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das 

contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de 

contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra 
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deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita 

Federal do Brasil – RFB. 

16.38. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do 

FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com 

dedicação exclusiva de mão-de-obra deverão oficiar ao Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

17.   DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

17.1.  A contratada apresentará as notas fiscais, conforme 

estipulado no item 12.24, deste termo juntamente com os 

comprovantes de quitação dos encargos sociais no item 12.19 deste 

termo, para liquidação e pagamento da despesa pela contratante, 

mediante ordem bancaria creditada em conta corrente no Banco do 

Estado do Pará - BANPARÁ S/A, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da apresentação das notas fiscais e recibo devidamente 

atestadas. 

 

17.2. O prazo para pagamento será contado a partir da data de 

entrada, no setor competente, da nota fiscal e recibo, 

devidamente atestada pelo fiscal do contrato desta FASEPA. 

 

17.3. No caso de devolução das Notas Fiscais, Fatura ou recibo 

para correção, o prazo de pagamento estipulado passará a ser 

contado a partir da data de representação dos referidos 

documentos; 

 

17.4. Nos moldes do que determina o Decreto Estadual nº 877, de 

31 de março de 2008, o pagamento dos fornecedores e prestadores 

de serviços dos órgãos da Administração direta e Indireta do 

estado do Pará, somente será efetuado mediante credito em conta 

corrente aberta no Banco do Estado  do Pará-BANPARÁ S/A; 

 

17.5. Os fornecedores e prestadores de serviços vencedores do 

certame, que ainda não sejam correntista do Banco do Estado do 

Pará S/A, deverão providenciar a abertura de conta corrente na 

agencia de sua preferência; 

 

17.6. A licitante deverá fazer a identificação da agencia e de 

conta corrente nos documentos de cobrança dos serviços prestados 

tais como notas fiscais, faturas, recibos e similares; 

 

17.7. O pagamento das Notas Fiscais somente será efetuado após a 

verificação da regularidade da contratada junto a seguridade 

social–CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

conforme item 16.19, deste Termo de Referencia; 
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17.8. A contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes às multas ou indenizações devidas pela 

contratada, nos termos deste Edital e do contrato; 

 

17.9. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto  

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços dos serviços contratados 

ou atualização monetária  por atraso de pagamento.  

 

18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

18.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do 

certame, não mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, 

fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o 

vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, 

deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 

documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 

equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA além das 

seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, com 

observância do direito à prévia defesa: 

  

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Não retirar a nota de 

empenho, quando convocada 

dentro do prazo de validade 

de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (um) ano.  

2. Multa de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato.  

Entregar o objeto fora do 

prazo estabelecido. 

3. Multa de 0,5 % (meio por cento) 

por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do material não fornecido, 

limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do 

objeto.  

Não efetuar a troca do 

objeto, quando notificado. 

4. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (um) ano.  

5. Multa de 05% (cinco por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho.  

Substituir o objeto fora do 

prazo estabelecido. 

6. Multa de 0,5% (meio por cento) por 

dia de atraso, aplicada sobre o valor 

do material não substituído, limitada 

a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo 

dia e a critério da Administração, 

poderá ser considerada inexecução 

total ou parcial do objeto.  

Deixar de entregar 

documentação exigida neste 

7. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (ano) ano.  
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Edital. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato/nota de 

empenho/valor total estimado para o 

item ou lote.  

Não mantiver a proposta ou 

desistir do lance. 

9. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (um) ano.  

10. Multa de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho.  

Comportar-se de modo 

inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 2 (dois) anos.  

12. Multa de 10% (dez por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho.  

Fizer declaração falsa.  

13. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 2 (dois) anos.  

14. Multa de 10% (dez por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho.  

Apresentar documentação 

falsa.  

15. Impedimento de licitar com a 

Administração Pública pelo período de 

5 (cinco) anos.  

16. Multa de 30% (trinta por cento) 

do valor do contrato/nota de empenho.  

17. Comunicar ao Ministério Público.  

Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a 

Administração Pública pelo período de 

5 (cinco) anos.  

19. Multa de 30% (trinta por cento) 

do valor do contrato/nota de empenho.  

20. Comunicar ao Ministério Público.  

Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou 

prevista em lei e no edital 

do presente pregão 

eletrônico, em que não se 

comine outra penalidade.  

21. Multa de 0,5% (meio por cento) 

por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do contrato/nota de empenho, 

limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do 

objeto.  

Inexecução total.  

22. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 2 (dois) anos.  

23. Multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do contrato/nota de 

empenho.  

Inexecução parcial do 

objeto.  

24. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (ano) ano.  

25. Multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor correspondente a parte 

não executada.  
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18.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do fornecimento, a FASEPA poderá proceder a 

rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa 

fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas 

previstas neste Edital; 

18.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos 

pagamentos devidos pela FASEPA ou cobradas diretamente da empresa 

penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 

cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula; 

18.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida 

pelo interessado no respectivo processo no prazo de 5(cinco) dias 

úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 

documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas; 

18.5. Serão considerados injustificados os atrasos não 

comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a 

aceitação da justificativa ficará a critério da FASEPA que deverá 

examinar a legalidade da conduta da empresa; 

18.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pela FASEPA, conforme 

procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora 

ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens 

anteriores;* 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no 

caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração 

Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas 

demais cominações legais. 

 
19. DADOS DA CONTRATANTE: 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ-FASEPA 

CNPJ 84.154.186/0001-23 

Endereço: Rua Diogo Moia, nº 1101, Bairro: Umarizal, CEP: 66055-

170, Belem/Pa, telefone : 91-32103302; 32103308, E mail: 

gerad.daf@hotmail.com. 

                        

 

Responsável pela Elaboração do Termo de Referencia 

 

Marilda Paes Barreto Marques dos Santos 

Gerente Administrativa  

 

Autorizo o Termo de Referencia  

 

Simão Bastos 

Ordenador de Despesa da FASEPA  

 

 

mailto:gerad.daf@hotmail.com
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ANEXO II 

                   

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUANTIDADE ESTIMADA 

ITEM I – BELEM, ANANINDEUA E BENEVIDES (15 Unidades/Prédios): 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND 

QUANTIDADE ESTIMADA 

ESTOQUE MINIMO 

MENSAL/ANO 

(Distribuído em 15 

Unidades / Prédios). 

ITEM I 

QTD 

MENSAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSAL 

01 

Ácido de Soda 

Caustica lat. com 

300gr. 

 Und 200  

 

02 
Ácido muriático com 

1000ml 
 Frc 164  

 

03 

Água Sanitária, 

Alvejante e desinf., 

frasco com1000ml 

 Frc 450  

 

04 

Inseticida em 

aerosol, frasco 

c/300ml. 

 LAT 190  

 

05 

Desodorizante para 

ação contínua p/ 

ambiente c/ 400 ml. 

Fragância Lavanda 

 Und 50  

 

06 

Desinfetante líquido, 

Germicida, 

bactericida,  

Perfumado 500ml., 

fragancia Pinho 

 Frc 956  

 

07 
Alcool 70% em Gel 

frasco com 1000 ml. 
  Frc 150  

 

08 
Alcool de 92,8° 

Frasco c/ 1000 ml. 
 Frc 150  

 

09 

Desodorizante para 

Sanitário em Pedra 

35g. 

 Und 300  

 

10 

Lustra móveis, frasco 

200 ml., aroma 

lavanda 

 FRC 150  

 

11 

Cera líquida para 

pisos de Madeira, 

frasco com 500ml. 

 FRC 10  

 

12 

Detergente líquido 

Concentrado, com 

500ml. Biodegradável, 

 Frc 900  
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para ser utilizado na 

composição original, 

ou seja, sem adição 

de água para 

dissolver.  

13 
Sabão de coco barra 

c/ 1 kg. 
 Brr 45  

 

14 Sabão em barra 1 kg.  Brr 225   

15 

Sabão em pó c/ 

alvejante branco 

ativo total 500gr. 

 Pct. 694  

 

16 

Esponja antiaderente, 

dupla face 

PRODUTO: ESPONJA 

MULTIUSO 

INDICAÇÃO: Esponja 

com ação 

antibactérias, 

indicada para limpeza 

de copos, pratos, 

panelas, talheres e 

limpeza em geral. 

COMPOSIÇÃO: Espuma de 

poliuretano, fibras 

sintéticas e 

abrasivos. 

COR: Verde com 

Amarelo. 

MEDIDAS: 110mm X 75mm 

X 20 mm. 

 Und 900  

 

17 
Flanela para lustrar 

c/ bainha 40x60 cm. 
 Und 150  

 

18 

Esponja de aço 

(pacote com 8 

unidades) c/ 60 gr.  

 Pct. 300  

 

19 

Saco de pano Alvejado 

para limpeza de 

pisos, em tecido de 

algodão, medida 

mínima 60cmX40cm. 

 Und 310  

 

20 

Fósforo em palito, 

pacote com 10 caixas, 

contendo 50 palitos 

em cada caixa. 

 Pct. 90  

 

21 

Escova para tanque em 

nylon, tam. 11 X 5 X 

4 

 Und. 60  

 

22 Escovão de piaçava,  Und. 225   
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cabo de  

madeira, resistente. 

23 

Sabonete cremoso 

líquido perolizado p/ 

higiene de mãos – 1ª 

qualidade c/5litros, 

perfumado, para uso 

conforme composição 

original sem 

adicionar agua.  

 Und 90  

 

24 

Kit Esfregão, 

composto por balde e 

escorredor, refil em 

algodão, e cabo de 

madeira revestido em 

plástico com suporte.  

 Und 90  

 

25 

Pá p/ lixo, em 

plástico, cabo de 

madeira 

 Und 75  

 

26 

Rodo em plástico, com  

cabo, tamanho  

médio de 40 cm. 

 Und 90  

 

27 

Vassoura Lavatina de 

Nylon, para limpeza 

de vasos sanitários, 

com cabo plástico. 

 Und 90  

 

28 
Tira ferrugem de 

pisos, frasco 50ml 
 FRC 30  

 

29 

Vassoura prensada de 

piaçava com capa 

plastica, cabo de 

madeira revestido em 

plástico, tam. 5  

 Und 315  

 

30 

Papel toalha 

descartável, duas 

dobras de luxo med. 

23X22cm, fardo c/ 

1000 fls, branca.   

 Und 150  

 

31 

Papel Higiênico rolo 

c/600m, folha 

simples, alta 

qualidade, branco 

gofrado, tubete com 

4,5 cm de diametro, 

papel medindo 

0,10x600m. 

 rol 60  

 

32 
Papel higienico com 

64 rolos, branco c/ 
 Frd 148  
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30m, folha simples. 

33 
Detergente limpa 

alumínio, 500ml .  
 Und 150  

 

34 
Limpa vidros, 

vaporizador c/ 500 ml 
 Und 90  

 

35 
Vassoura para grama e 

jardim  
 Und 17  

 

36 

Luva em borracha, 

para uso doméstico,  

antiderrapante, P, M, 

G 

 Par 150  

 

37 

Saco Plástico rolo c/ 

50 unidades, para uso 

diversos de 200 l. 

Tam. 90x110x0,5 ,de  

baixa dens. c/ normas 

da ABN, COR PRETO 

 rol 60  

 

38 

Saco Plástico rolo c/ 

50 unidades, para uso 

diversos de 30 l.Tam. 

63x80x0,4  de baixa 

dens. c/ normas da 

ABNT, COR PRETO 

 rol 60  

 

39 

Saco Plástico pacote 

c/ 50 unidades, para 

uso diversos de 100 

l. Tam. 75x95, de 

baixa dens. c/normas 

da ABNT, COR PRETO 

 PCT. 60  

 

40 
Cera alto brilho para 

lajotas Frasco 500ml  
 FRC 150  

 

 

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUANTIDADE ESTIMADA 

ITEM II – SANTAREM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND. 

QUANTIDADE ESTIMADA 

ESTOQUE MINIMO 

MENSAL/ANO 

(Distribuído em 02 

Unidades/Prédios) 

ITEM II 

QTD 

MENSAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSAL 

01 

Ácido de Soda 

Caustica lat. com 

300gr. 

 Und 26  

 

02 
Ácido muriático 

com 1000ml 
 Frc 26  

 

03 Água Sanitária,  Frc 40   
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Alvejante e 

desinf., frasco 

com1000ml 

04 

Inseticida em 

aerosol, frasco 

c/ 300ml. 

 LAT 24  

 

05 

Desodorizante 

para ação 

contínua p/ 

ambiente c/ 400 

ml. Fragância 

Lavanda 

 Und 6  

 

06 

Desinfetante 

líquido, 

Germicida, 

bactericida,  

Perfumado 500ml., 

fragancia Pinho 

 Frc 120  

 

07 
Alcool 70% em Gel 

frasco c/1000 ml. 
  Frc 20  

 

08 
Alcool de 92,8° 

Frasco c/1000 ml. 
 Frc 20  

 

09 

Desodorizante 

para Sanitário em 

Pedra  35g. 

 Und 20  

 

10 

Lustra móveis, 

frasco 200 ml., 

aroma lavanda 

 FRC 20  

 

11 

Detergente 

líquido 

Concentrado, com 

500ml. 

Biodegradavel, 

para ser 

utilizado na 

composição 

original, ou 

seja, sem adição 

de água para 

dissolver. 

 Frc 120  

 

12 
Sabão de coco 

barra c/ 1 kg. 
 Brr 6  

 

13 
Sabão em barra 1 

kg. 
 Brr 30  

 

14 

Sabão em pó c/ 

alvejante branco 

ativo total 

500gr. 

 Pct. 92  
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15 

Esponja 

antiaderente, 

dupla face 

PRODUTO: ESPONJA 

MULTIUSO 

INDICAÇÃO:Esponja 

com ação 

antibactérias, 

indicada para 

limpeza de copos, 

pratos, panelas, 

talheres e 

limpeza em geral. 

COMPOSIÇÃO: 

Espuma de 

poliuretano, 

fibras sintéticas 

e abrasivos. 

COR: Verde com 

Amarelo. 

MEDIDAS: 110mm X 

75mm X 20 mm. 

 Und 120  

 

16 

Flanela para 

lustrar c/ bainha 

40x60 cm. 

 Und 20  

 

17 

Esponja de aço  

(pacote com 8 

unidades)c/60 gr. 

 Pct. 40  

 

18 

Saco de pano 

Alvejado para 

limpeza de pisos, 

em tecido de 

algodão, medida 

mínima 60cmX40cm. 

 Und 40  

 

19 

Fósforo em 

palito, pacote 

com 10 caixas, 

contendo 50 

palitos em cada 

caixa. 

 Pct. 12  

 

20 

Escova para 

tanque em nylon, 

tam. 11X5X4 

 Und 8  

 

21 

Escovão de 

piaçava, cabo de  

madeira, 

resistente. 

 Und 30  

 

22 Sabonete cremoso  Und 12   
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líquido 

perolizado p/ 

higiene de mãos – 

1ª qualidade 

c/5litros, 

perfumado, para 

uso conforme 

composição 

original sem 

adicionar agua. 

23 

Kit Esfregão, 

composto por 

balde e 

escorredor, refil 

em algodão, e 

cabo de madeira 

revestido em 

plástico com 

suporte. 

 Und 12  

 

24 

Pá p/ lixo, em 

plástico, cabo de 

madeira 

 Und 10  

 

25 

Rodo em plástico, 

com cabo, tamanho  

médio de 40 cm. 

 Und 12  

 

26 

Vassoura Lavatina 

de Nylon, para 

limpeza de vasos 

sanitários, com 

cabo plástico. 

 Und 12  

 

27 
Tira ferrugem de 

pisos,frasco 50ml 
 FRC 4  

 

28 

Vassoura prensada 

de piaçava com 

capa plastica, 

cabo de madeira 

revestido em 

plástico, tam. 5 

 Und 42  

 

29 

Papel toalha 

descartável, duas 

dobras de luxo 

med. 23X22cm, 

fardo c/ 1000 

fls, branca. 

 Fardo 20  

 

30 

Papel higienico 

com 64 rolos, 

branco c/ 30m, 

folha simples. 

 Fdo 18  
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31 
Detergente limpa 

alumínio, 500ml . 
 Und 20  

 

32 

Limpa vidros, 

vaporizador c/ 

500 ml 

 Und 12  

 

33 
Vassoura para 

grama e jardim 
 Und 02  

 

34 

Luva em borracha, 

para uso 

doméstico,  

antiderrapante, 

P, M, G 

 Par 20  

 

35 

Saco Plástico 

rolo c/ 50 

unidades, para 

uso diversos de 

200 l. Tam. 

90x110x0,5 ,de  

baixa dens. c/ 

normas da ABN, 

COR PRETO 

 rol 8  

 

36 

Saco Plástico 

rolo c/ 50 

unidades, para 

uso diversos de 

30 l.Tam. 

63x80x0,4  de 

baixa dens. c/ 

normas da ABNT, 

COR PRETO 

 rol 8  

 

37 

Saco Plástico 

pacote c/ 50 

unidades, para 

uso diversos de 

100 l. Tam. 

75x95, de baixa 

dens. c/normas da 

ABNT, COR PRETO 

 PCT. 8  

 

38 

Cera alto brilho 

para lajotas 

Frasco 500ml 

 FRC 20  

 

 

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUANTIDADE ESTIMADA 

ITEM III – MARABÁ 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND. 

QUANTIDADE ESTIMADA 

ESTOQUE MINIMO MENSAL/ANO 

(Distribuído para 01 

Unidade/Predio ) 
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ITEM III 

QTD 

MENSAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSAL 

01 

Ácido de Soda 

Caustica lat. com 

300gr. 

 Und 13  

 

02 
Ácido muriático 

com 1000ml 
 Frc 13  

 

03 

Água Sanitária, 

Alvejante e 

desinf., frasco 

com1000ml 

 Frc 20  

 

04 

Inseticida em 

aerosol, frasco 

c/300ml. 

 LAT 12  

 

05 

Desodorizante para 

ação contínua p/ 

ambiente c/ 400 

ml. Fragância 

Lavanda 

 Und 3  

 

06 

Desinfetante 

líquido, 

Germicida, 

bactericida, 

Perfumado 500ml., 

fragancia Pinho 

 Frc 60  

 

07 
Alcool 70% em Gel 

frasco c/ 1000 ml. 
  Frc 10  

 

08 
Alcool de 92,8° 

Frasco c/ 1000 ml. 
 Frc 10  

 

09 

Desodorizante para 

Sanitário em Pedra 

35g. 

 Und 10  

 

10 

Lustra móveis, 

frasco 200 ml., 

aroma lavanda 

 FRC 10  

 

11 

Detergente líquido 

Concentrado, com 

500ml. 

Biodegradavel, 

para ser utilizado 

na composição 

original, ou seja, 

sem adição de água 

para dissolver.  

 Frc 60  

 

12 
Sabão de coco 

barra c/ 1 kg. 
 Brr 3  
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13 
Sabão em barra 1 

kg. 
 Brr 15  

 

14 

Sabão em pó c/ 

alvejante branco 

ativo total 500gr. 

 Pct. 6  

 

15 

Esponja 

antiaderente, 

dupla face 

PRODUTO: ESPONJA 

MULTIUSO 

INDICAÇÃO: Esponja 

com ação 

antibactérias, 

indicada para 

limpeza de copos, 

pratos, panelas, 

talheres e limpeza 

em geral. 

COMPOSIÇÃO: Espuma 

de poliuretano, 

fibras sintéticas 

e abrasivos. 

COR: Verde com 

Amarelo. 

MEDIDAS: 110mm X 

75mm X 20 mm. 

 Und 60  

 

16 

Flanela para 

lustrar c/ bainha 

40x60 cm. 

 Und 10  

 

17 

Esponja de aço 

(pacote com 8 

unidades) c/60 gr.  

 Pct. 20  

 

18 

Saco de pano 

Alvejado para 

limpeza de pisos, 

em tecido de 

algodão, medida 

mínima 60cmX40cm. 

 Und 20  

 

19 

Fósforo em palito, 

pacote com 10 

caixas, contendo 

50 palitos em cada 

caixa. 

 Pct. 6  

 

20 

Escova para tanque 

em nylon, tam. 

11X5X4 

 Und 4  

 

21 
Escovão de 

piaçava, cabo de  
 Und 15  
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madeira, 

resistente. 

22 

Sabonete cremoso 

líquido perolizado 

p/ higiene de mãos 

– 1ª qualidade 

c/5litros, 

perfumado, para 

uso conforme 

composição 

original sem 

adicionar agua.  

 Und 6  

 

23 

Kit Esfregão, 

composto por balde 

e escorredor, 

refil em algodão, 

e cabo de madeira 

revestido em 

plástico com 

suporte.  

 Und 6  

 

24 

Pá p/ lixo, em 

plástico, cabo de 

madeira 

 Und 5  

 

25 

Rodo em plástico, 

com cabo, tamanho  

médio de 40 cm. 

 Und 6  

 

26 

Vassoura Lavatina 

de Nylon, para 

limpeza de vasos 

sanitários, com 

cabo plástico. 

 Und 6  

 

27 
Tira ferrugem de 

pisos, frasco 50ml 
 FRC 2  

 

28 

Vassoura prensada 

de piaçava com 

capa plastica, 

cabo de madeira 

revestido em 

plástico, tam. 5  

 Und 10  

 

29 

Papel toalha 

descartável, duas 

dobras de luxo 

med.23X22cm, fardo 

c/1000.fls,branca.   

 Fardo 10  

 

30 

Papel higienico 

com 64 rolos, 

branco c/ 30m, 

folha simples. 

 Fdo 9  
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31 
Detergente limpa 

alumínio, 500ml .  
 Und 10  

 

32 

Limpa vidros, 

vaporizador c/ 500 

ml 

 Und 6  

 

33 
Vassoura para 

grama e jardim  
 Und 1  

 

34 

Luva em borracha, 

p/uso doméstico,  

antiderrapante, P, 

M, G 

 Par 10  

 

35 

Saco Plástico rolo 

c/ 50 unidades, 

para uso diversos 

de 200 l. Tam. 

90x110x0,5 ,de  

baixa dens. c/ 

normas da ABN, COR 

PRETO 

 rol 4  

 

36 

Saco Plástico rolo 

c/ 50 unidades, 

para uso diversos 

de 30 l.Tam. 

63x80x0,4  de 

baixa dens. c/ 

normas da ABNT, 

COR PRETO 

 rol 4  

 

37 

Saco Plástico 

pacote c/ 50 

unidades, para uso 

diversos de 100 l. 

Tam. 75x95, de 

baixa dens. 

c/normas da ABNT, 

COR PRETO 

 PCT. 4  

 

38 

Cera alto brilho 

para lajotas 

Frasco 500ml  

 FRC 10  

 

 

       

 

 

 

 

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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 Serviços e utensílios 

QTD MINIMA POR 

UNIDADE DA 

FASEPA 

Aspirador de pó e água, tipo comum, grande; 01 

Roçadeira Industrial para grandes áreas      01 

Lava jato industrial 01 

Maquina de Lavar Piso Industrial  01 

Escada mínimo 2 metros, com dois lances 01 

Escada com 7 degraus 01 

Carro de mão de ferro com roda de borracha 01 

Carrinho de limpeza, porta tudo, com rodízio   01 

Máquina industrial para lavar e encerar pisos  01 

Mangueiras com 5 camadas, flexível, anti-algas 

com 50 m; 

01 

Terçado 30 cm 01 

Tesoura de jardim 01 

Enxada   01 

Ancinho  01 

Baldes com capacidade para 20 litros 03 

Desentupidor de pia 1 

Desentupidor de vaso 3 

Pá para jardinagem 1 

Pá coletora de lixo com caixa em polipropileno 

de alta resistência e cabo em madeira 

revestido. 

3 

Porta álcool gel, material plástico rígido, 

capacidade 800 ml, com reservatório, para 

fixar na parede.  

4 

Saboneteira, porta sabonete liquido, 

capacidade 800 ml, em plástico rígido, fixa na 

parede.  

5 

Escada de alumínio com 5 degraus   1 

Container de 200 litros, c/ duas rodas 2 

Placa Sinalizadora de piso molhado e ou 

manutenção 

2 

 

ANEXO III – PLANILHAS DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

Planilha de Proposta de Preço Item 1 

Nº Processo: 

Licitação nº: 

Dia: ______/______/______ às ______:______ horas 

Data da apresentação da proposta: 

Município/UF: 
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Ano Acordo, Convenção Coletiva ou Sentença Normativa em Dissídio 

Coletivo: 

Item Posto 

Custo 

Estimado 

por Posto 

Quantidade 

de Postos 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

1 

Limpeza, 

higienização e 

conservação- mão de 

obra com 

fornecimento de 

materiais e 

equipamentos. 

 57   

 ENCARREGADO  03   

Total item 1 

 

Planilha de Proposta de Preço Item 2 

Nº Processo: 

Licitação nº: 

Dia: ______/______/______ às ______:______ horas 

Data da apresentação da proposta: 

Município/UF: 

Ano Acordo, Convenção Coletiva ou Sentença Normativa em Dissídio 

Coletivo: 

Item Posto 

Custo 

Estimado 

por Posto 

Quantidade 

de Postos 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

1 

Limpeza, 

higienização e 

conservação- mão de 

obra com 

fornecimento de 

materiais e 

equipamentos. 

 4   

Total item 2 

 

Planilha de Proposta de Preço Item 3 

Nº Processo: 

Licitação nº: 

Dia: ______/______/______ às ______:______ horas 

Data da apresentação da proposta: 

Município/UF: 

Ano Acordo, Convenção Coletiva ou Sentença Normativa em Dissídio 

Coletivo: 

Item Posto 

Custo 

Estimado por 

Posto 

Quantidade 

de Postos 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

1 Limpeza,  3   



         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            82 

 

 

 

higienização e 

conservação- mão 

de obra com 

fornecimento de 

materiais e 

equipamentos. 

Total item 3 

 

 

ANEXO IV – PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 

Planilha de Proposta de Preço 

(planilha individual para cada Item 01; 02 e 03) 

Nº Processo: 

Licitação nº: 

Dia: ______/______/______ às ______:______ horas 

Data da apresentação da proposta: 

Município/UF: 

Ano Acordo, Convenção Coletiva ou Sentença Normativa em Dissídio 

Coletivo: 

A Data da apresentação da proposta  

B Município  

C 
Ano Acordo, Convenção Coletiva ou Sentença 

Normativa em Dissídio Coletivo. 
 

D Tipo de serviço 

Limpeza, 

higienização e 

conservação- mão 

de obra com 

fornecimento de 

materiais. 

E Unidade de medida Posto de serviço 

F Quantidade de postos de serviços   

 G Nº de meses de execução contratual  

 

Limpeza, conservação e higienização (intervalo limite do horário 

de prestação do serviço: das 07h00 às 20h00, de segunda-feira à 

sábado, e domingo e feriados quando solicitado pela FASEPA) 

Remuneração  

Salário fixo (valor fixado na CCT)  

Assiduidade (CCT)  

Outros (especificar)  

Remuneração total  

 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

Lucro Real e Presumido 

GRUPO A – (Encargos Sociais Incidentes Sobre % Valor (R$) 
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a Remuneração) 

A.1 
INSS (art. 22, inciso I, da Lei nº 

8212/1991) 
  

A.2 
FGTS (art. 15 da Lei 8030/1990, art. 

7º, inciso III, CF/1988) 
  

A.3 SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8036/1990)   

A.4 SENAI ou SENAC (Decreto nº 2318/1986)   

A.5 
INCRA (Lei nº 7.787/1989 e Decreto Lei 

nº 1146/1970) 
  

A.6 
SEBRAE (art. 8º da Lei nº 8029/1990 e 

Lei nº 8154/1990) 
  

A.7 Salário Educação   

A.8 
Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x 

FAP 
  

 Subtotal – Grupo A   

 

GRUPO B – (Encargos que Recebem a Incidência 

do Grupo A) 
% Valor (R$) 

B.1 13º Salário   

B.2 Férias (incluindo 1/3 constitucional)   

B.3 Aviso Prévio Trabalhado   

B.4 Auxílio Doença   

B.5 Acidente de Trabalho   

B.6 Faltas Legais   

B.7 Licença-paternidade   

B.8 Férias sobre Licença-paternidade   

 Subtotal – Grupo B   

 

GRUPO C – (Encargos que não Recebem a 

Incidência do Grupo B) 
% Valor (R$) 

C.1 Aviso Prévio Indenizado   

C.2 Indenização Adicional   

C.3 

Indenização (rescisão sem justa causa – 

multa de 40% do FGTS – empregados 

inicialmente contratados) 

  

C.4 

Indenização (rescisão sem justa causa – 

multa de 40% do FGTS – empregados que 

serão substituídos) 

  

C.5 

Indenização (rescisão sem justa causa – 

contribuição de 10% do FGTS – 

empregados inicialmente contratados) 

  

C.6 

Indenização (rescisão sem justa causa – 

contrib. de 10% do FGTS – empregados 

que serão substituídos) 

  

 Subtotal – Grupo C   

 

GRUPO D – (Incidência do Grupo A sobre o % Valor (R$) 
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Grupo B) 

D.1 
Incidência dos encargos do Grupo A 

sobre os itens do Grupo B  
  

 Subtotal – Grupo D   

 

GRUPO E % Valor (R$) 

E.1 
FGTS sobre aviso prévio indenizado – 

Sumula nº 305 TST 
  

E.2 
FGTS sobre afastamento superior a 15 

dias, por acidente de trabalho 
  

 Subtotal – Grupo E   

 

GRUPO F % Valor (R$) 

F.1 

Incidência dos encargos do Grupo A 

sobre os valores constantes da base de 

cálculo referente ao salário 

maternidade 

  

 Subtotal – Grupo F   

 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS % Valor (R$) 

 Total de Encargos Sociais   

    

 
Valor Total de Remuneração Encargos 

Sociais 
  

 

INSUMOS % Valor (R$) 

A Uniforme   

B 
Vale-alimentação (valor do vale-

alimentação x 21dias)  
  

C Dedução do vale-alimentação (CCT)   

D Vale-transporte (valor 21 dias)   

E 
Dedução Legal do Vale Transporte (6% 

Lei 7418/1985) 
  

F Material de limpeza   

G Serviços   

H Seguro de Vida em Grupo (CCT)   

I Fundo de Assistência do Empregado (CCT)   

J Outras despesas (discriminar)   

TOTAL= (Remuneração total + encargos + 

insumos) 
  

 

 Bonificações e Outras Despesas   

 Lucro   

 Despesas Administrativas e Operacionais   

 Total de Bonificações e Outras Despesas   
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 Tributação Federal Sobre o Faturamento   

 INSS ou ISS   

 COFINS   

 PIS   

 Outros (discriminar)   

Total de Tributos Sobre Faturamento   

 

Preço Total    

PLANILHA DE CUSTOS 

 

Serviço de Limpeza/ Conservação 

Descrição do Item   Custo 

(em R$) Montante A (Mão-de-obra) 

Valor do Salário  

Outros adicionais (especificar)  

Encargos Sociais – no máximo 72,11% (12)  

Quantidade de empregados por posto  

Quantidade de postos  

Total Montante A  

Montante B 

Insumos de Mão-de-Obra 

Valor do uniforme  

Valor do vale transporte  

Valor do auxílio-alimentação  

Plano de Saúde  

Fundo social e odontológico  

Fundo para indenização decorrente de aposentadoria por 

invalidez por doença de 

 

qualquer natureza 

 

Valor do seguro de vida em grupo  

Valor de outros custos por empregado (especificar)  

Total dos Insumos de Mão-de-Obra  

Insumos Diversos 

Valor dos materiais  

Valor dos Serviços  

Total de Insumos Diversos  

Demais Componentes  

Taxa  de  Administração  –  no  máximo  5,31%  -  incidente  

sobre  o  somatório  do Montante A, Insumos (14) 

 

Montante A, Insumos (14) 

 

Lucro -   – no máximo 7,2% - incidente sobre o Montante A, 

Insumos e a Taxa de Administração (14) 

 

Administração (14) 
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Total dos Demais Componentes  

Tributos (15) 

PIS - 0,65%  

COFINS - 3%  

ISSQN – 5%  

Total dos Tributos (sobre o faturamento)  

Total do Montante B  

  

Faturamento = preço unitário por posto (montante A + 

montante B) 

 

Total Mensal dos Serviços 

(Faturamento x qde.postos) 

 

(Faturamento x qde.postos) 

(Faturamento x 

qde.postos) 

 

 

(1) Informar o valor do salário base da categoria, relativamente a 

um empregado. (2) Informar somente os adicionais previstos na Convenção Coletiva 

de Trabalho-CCT. (3) número de funcionários. 

(4) Valor médio nacional dos contratos no âmbito do MPU. Foi 

considerado o fornecimento de 2 conjuntos 

 

por semestre. 
(5)  Informar o valor correspondente a duas passagens para os dias 

trabalhados. (6)  Informar o valor de cada benefício previsto no acordo coletivo 

da categoria. (7) Informar o valor previsto na CCT. 

(8)  Inserir o valor de outros insumos, desde que constem do projeto 

básico ou da convenção coletiva de 

 

trabalho. 
(9)  Valor médio nacional dos contratos no âmbito do MPU. 

(10) Percentual definido em estudo realizado pela SCI/STF e adotado 

pela AUDIN/MPU. (11) Percentual definido em estudo realizado pela AUDIN/MPU. 

(12) Percentuais definidos em estudo realizado pela Casa Civil do 

Estado de São Paulo e adotado pela 

 

AUDIN/MPU. 
(13) Informar os percentuais correspondentes às alíquotas de retenção 

previstas nas IN SRF nºs 480/2004, alterada pela  de nº 539, de 

25/04/2005, excluídos o IRPJ e a CSLL por força do Acórdão TCU nº 

950/2007– Plenário.   Quanto ao ISSQN utilizar a alíquota prevista 

na legislação municipal onde os serviços serão executados. 

 

prestados. 

 

Observações: 

1) Deverá ser apresentada uma planilha de custos e formação de 

preços para cada tipo de mão-de-obra e resumo geral, totalizando 03 

(três) planilhas, sendo detalhados os preços unitários e o preço 

global para cada item, conforme o modelo da planilha acima exposto. 

2) A planilha deverá ser elaborada com base na Convenção Coletiva 

de Trabalho celebrada entre o Sindicato  das  Empresas  de Asseio,  
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Conservação,  Trabalho  Temporário  e  Serviços Terceirizáveis  do 

Estado do Pará  e a retenção dos impostos deverá ser feita com 

observância das alíquotas legais. 

3)  A  apresentação  de  preços  formados  com  a  utilização  

de  percentuais  de  impostos diferentes  dos  previstos,  não  

ensejará  a  desclassificação  da  proposta,  que  estará  apta  a  

participar  da etapa de lances, desde que o valor global seja 

inferior ao máximo fixado no edital para a contratação. 

 

      CONSOLIDAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS 

 

 

Descrição 

Qtde. 

Estimada 

Custo 

Unitário 

  (R$)  

Custo 

Mensal 

  (R$) 

 

Meses 

 

Custo Anual 

   (R$) 

ENCARREGADO    12  

SERVENTES 

LIMPEZA 

   12  

TOTAL  

 

 

           Descrição 

Custo Mensal 

Estimado 

(R$) 

 

Meses 
Custo Anual 

   (R$) 

MATERIAL DE LIMPEZA E DE 

HIGIENIZAÇÃO 

 12  

SERVIÇOS  12  

 

CUSTO ESTIMADO ANUAL DOS SERVIÇOS 

 

          Descrição 
Custo Anual 

    (R$) 

MÃO-DE-OBRA  

MATERIAIS DE LIMPEZA  

SERVIÇOS  

TOTAL  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
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MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO XXX/2016 - CPL – FASEPA 

PROCESSO Nº XXXXX/2016 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 

Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, com fornecimento 

de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender as 

necessidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - 

FASEPA e suas respectivas Unidades de Atendimento Socioeducativo 

- UASE´S, com jornada de trabalho de Segunda a Sábado – carga 

horária de 44 horas semanais, conforme especificações contidas 

neste Termo de Referência, para o período de 12 meses. 

 

 

(*) Recomenda-se que o nº do CNPJ seja indicado claramente, 

devendo ser o mesmo constante da documentação do Cadastro da Nota 

Fiscal, caso seja vencedora, em papel timbrado. 

Prazo de validade da proposta, a contar da data de abertura do 

certame licitatório: ________________ (não inferior a 60 dias), 

na hipótese de não ser indicado prazo de validade, será 

considerado o prazo de 60 (sessenta) dias corridos.  

  

Declaro que nos valores ora propostos e naqueles que por ventura 

vierem a ser ofertados, através de lances, estão incluídos todos 

os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do 

edital objeto desta proposta.   

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:         Fone:       Fax:                E-mail:  

Local/Data:  

 

Nome e Assinatura do Representante Legal: 

 

 

 

 

 

1. RAZÃO SOCIAL: 2. CNPJ N°: (*)  

3. ENDEREÇO: 4. TELEFONE: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

01     

VALOR TOTAL DO GRUPO POR EXTENSO   
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ANEXO VI 

CONTRATO Nº XXXX/2016 – FASEPA 

 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, 

COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO 

DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO 

PARÁ - FASEPA E SUAS RESPECTIVAS 

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO - UASE´S, COM JORNADA 

DE TRABALHO DE SEGUNDA A SÁBADO – 

CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO 

DE 12 MESES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 

SÓCIOEDUCATIVO DO PARÁ E A 

EMPRESA_____________________________ 

  

Por este Instrumento, de um lado, a Fundação de Atendimento 

Sócioeducativo do Pará - FASEPA, devidamente inscrito no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 84.154.186/0001-23 com sede na 

Rua Diogo Móia, nº 1101, Bairro Umarizal, Belém-Pá, doravante 

denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, 

Sr. Simão Pedro Martins Bastos, brasileiro, assistente social, 

portadora da Carteira de Identidade Profissional nº ________– 

CRAS/___ e do CPF nº _______________,residente e domiciliado 

nesta cidade Belém/PA, no uso das atribuições, e, de outro lado, 

a empresa _________________, estabelecida na ______________, 

inscrita sob CNPJ/MF nº______________ e com Inscrição Estadual nº 

_______________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por Sr.(a) _____________, __________, portador da 

Cédula de Identidade nº _______   e do CPF/MF nº ________ e, 

residente e domiciliado (a) à ___________________,  têm entre si 

ajustado o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO:  

1.1. O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal 

n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº. 5.450, 

de 31 de maio de 2005, da Lei Estadual nº. 6.474, de 06 de agosto 

de 2002, do Decreto Estadual nº. 0199, de 09 de junho de 2003, do 

Decreto Estadual nº. 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, da Lei 
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Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, do 

Decreto Federal nº. 6.204, de 05 de setembro de 2007, do Decreto 

Estadual nº 877, de 31 de março de 2008, do Decreto Estadual nº 

878, de 31 de março de 2008, de 31 de março de 2008 , Decreto 

Estadual nº 878, de 31 de março de 2008, Instrução Normativa nº. 

018, de 21 de maio de 2008, editada pela Secretaria de Estado da 

Fazenda – SEFA, Art. 48, Instrução Normativa Nº 02, de 

11/10/2010, Decreto Estadual nº 05 de 11/01/2011 e, 

subsidiariamente, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, da legislação correlata e demais exigências previstas neste 

Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1. O presente Contrato tem como objeto Contratação de Empresa 

Especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização 

e Conservação, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e 

equipamentos, para atender as necessidades da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA e suas respectivas 

Unidades de Atendimento Socioeducativo - UASE´S, com jornada de 

trabalho de Segunda a Sábado – carga horária de 44 horas 

semanais, conforme especificações contidas neste Termo de 

Referência, para o período de 12 meses. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  

3.1. Entende-se por Serviços de Limpeza, Higienização e 

Conservação, sem se limitar a: 

3.2. Área Interna: 

3.2.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ: 

3.2.2. Efetuar limpeza de móveis (parte superior), armários, 

balcões e demais utensílios da FASEPA, utilizando produtos de 

acordo com as especificações do fabricante, em particular para 

tampos de mesas e balcões; 

3.2.3. Remover o pó de todos os locais que possam contê-los, 

utilizando flanela e demais serviços necessários; 

3.2.4. Varrer todas as dependências internas e externas, 

inclusive os passeios, pátios, vias de circulação, e demais 

locais; 

3.2.5. Limpar os cinzeiros em geral e retirar os papéis usados 

dos cestos de lixo, principalmente dos sanitários, não sendo 

tolerada a existência de cestos de lixo com excesso de papéis ou 

outros detritos; 

3.2.6. Todo lixo comum e papel lixo, resultante da limpeza 

executada na noite anterior, bem como da limpeza diária, devem 

ser separados conforme orientações da Coordenação do Projeto 
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Educação Ambiental denominado “Terra Viva”, ensacados 

separadamente e colocados em lugar prefixado para este fim, para 

serem recolhidos pelo serviço de limpeza urbana ou enviado às 

Associações de catadores de lixo de Belém, Santarém ou                                                                                            

Marabá, ou ainda removidos pela própria CONTRATADA para local 

externo indicado por aquele órgão; 

3.2.7. Passar enceradeira em todos os pisos encerados (nos 

espaços com piso de madeira), aplicando ceras em locais de muito 

trânsito ou onde for determinado, conforme orientações da GERAD - 

Gerencia Administrativa; 

3.2.8. Bater todos os capachos existentes nas instalações locais; 

3.2.9. Manter limpas todas as instalações sanitárias, revisando-

as 4 (quatro) ou mais vezes ao dia e abastecê-las com materiais 

higiênicos necessários; 

3.2.10. Manter limpas todas as instalações das cozinhas, 

incluindo, fogões e eletrodomésticos; 

3.2.11. Quanto aos utensílios de cozinha, como panelas e pratos 

será disponibilizados pela equipe da FASEPA/cozinha, quando for 

necessário a limpeza mais profunda;  

3.2.12. Varrer e fazer a conservação dos pisos utilizando pano 

limpo umedecido em detergente e desinfetante, mantendo-os 

permanentemente limpos e asseados; 

3.2.13. Lavar com solução detergente e desinfetar pisos, paredes, 

lavatórios, bacias e demais aparelhos das instalações sanitárias. 

As bacias e mictórios deverão ser polidos com saponáceo ou 

similar, interna e externamente; 

3.2.14. Passar aspirador de pó nas cortinas e persianas (nos 

espaços que estejam fixadas), retirando inclusive suas manchas, 

quando existentes, com lavagem adequada; 

3.2.15. Conservar todas as canaletas limpas, retirando todos os 

materiais inservíveis como entulhos, matos, gravetos, folhas 

secas e demais objetos, mantendo limpos inclusive, os recipiente 

de lixo das vias de acesso; 

3.2.16. Limpar e conservar sistematicamente peitoris, telefones 

e portas de vidro, com produtos apropriados; 

3.2.17. Limpar filtros das centrais/aparelhos de ar condicionado 

(limpeza simples); 

3.2.18. Conservar todos os vasos ornamentais, regando-os e 

mantendo-os sempre limpos; 
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3.2.19. Abastecer todas as dependências sanitárias com papel 

higiênico e papel toalha de cor branca, e sabonetes líquidos, 

fornecidos pela CONTRATADA em recipientes apropriados, nas 

seguintes especificações: 

3.2.19.1. Papel higiênico macio, de primeira qualidade, com folha 
picotada, na cor branca, em rolo de 30 metros e 300 metros; 

3.2.19.2. Papel inter-folhas, de primeira qualidade, na cor 

branca, com duas (2) dobras, adaptável aos toalheiros existentes 

e ou fornecer os toalheiros; 

3.2.19.3. Sabonete líquido perfumado, de primeira qualidade, 

devidamente preparado para o consumo, na forma original do 

fabricante, sem adição de agua; 

3.2.19.4. Fixar em pontos estratégicos, porta álcool gel, e 

abastecer permanentemente com o produto, nas dependências das 

Unidades da FASEPA, conforme item 4, deste Termo de Referencia,  

3.2.19.5. A CONTRATADA deverá tomar o máximo cuidado na execução 

dessas lavagens a fim de evitar qualquer penetração de água nas 

caixas de passagem e tomadas existentes; 

3.2.19.6. As tarefas descritas nos itens deste capítulo, quando 

julgadas necessárias, poderão ser reexaminadas tantas vezes 

quando necessárias, até satisfazer a condição final de pleno 

atendimento; 

3.2.19.7. Deverá ser procedida a coleta seletiva do lixo, nos 

termos da Lei n.º 7.328 de 17 de novembro de 2009 do Governo do 

Estado do Pará;  

3.2.19.8. Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral 

(devidamente higienizados com álcool), adquiridos pela 

CONTRATANTE; 

3.2.19.9. Executar demais serviços considerados necessários à 

frequência diária; 

3.2.19.10. Efetuar o carregamento dos materiais entregues pela 

GALMOX às Unidades da FASEPA, sempre que demandado pelo Gestor da 

UASE e Prédios administrativos.   

3.2.20. SEMANALMENTE, UMA VEZ: 

3.2.20.1. Varrer e lavar com água e sabão todos os pisos frios 

(cerâmica, mármores, granitos, paviflex, pisos industriais e 

todos existentes e assim considerados); 

3.2.20.2. Varrer, aplicar removedor neutro (não usar gasolina, 

querosene ou qualquer outro líquido inflamável) encerar e lustrar 

os pisos tratados a cera; 
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3.2.20.3. Passar pano úmido com detergente neutro nas paredes 

divisórias compostas de painéis com vidros e revestimentos 

metálicos; 

3.2.20.4. Polir com flanela, aplicando polidor de metais, de boa 

qualidade, nos cinzeiros, guarnições de mesas e cadeiras e outras 

superfícies metálicas, assim como placas e letreiros das 

instalações prediais, porventura existentes; 

3.2.20.5. Limpar cadeiras, poltronas de tecido, de couro ou napa, 

com produtos adequados; 

3.2.20.6. Lustrar todos os móveis de escritório e todos os 

painéis/divisórias de madeira das instalações prediais, aplicando 

lustra móveis, cera e materiais afins, de boa qualidade;  

3.2.20.7. Limpar paredes e roda pés com pano úmido e sabão 

neutro; 

3.2.20.8. Limpar porta de ferro, porta corta-fogo, corrimão, 

persianas, peitoris, balcões e espelhos, passando pano umedecido 

em solução com removedor neutro; 

3.2.20.9. Limpar com produtos adequados, carpetes retirando 

inclusive as manchas, quando porventura existentes; 

3.2.20.10. Limpar os móveis estofados, com produtos adequados; 

3.2.20.11. Limpar as valetas de escoamento de agua nas áreas 

externas; 

3.2.20.12. Recolher detritos das lajes de coberturas, calhas, 

desobstruindo manualmente ralos de captação de águas pluviais; 

3.2.20.13. Recolher papéis separados para serem reaproveitados 

pela FASEPA, conforme orientação do Programa Conscientização 

Ambiental; 

3.2.20.14. Lavar todas as escadas internas e externas, inclusive 

azulejos, utilizando material não corrosivo; 

3.2.20.15. Armazenar papéis, copos descartáveis e outros 

materiais a serem reciclados, informando a Coordenação do Projeto 

Conscientização Ambiental a necessidade de enviá-los às 

Associações de Catadores conveniadas à FASEPA, providenciando 

inclusive seu transporte às mesmas (se houver); 

3.2.20.16. As tarefas descritas nos itens deste capítulo, quando 

julgadas necessárias, poderão ser reexecutadas, tantas vezes 

quantas forem necessárias; 
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3.2.20.17. Manter ralos de escoamento de esgotos e águas pluviais 

desobstruídos, desentupindo-os quando necessário, desde que não 

implique em serviço profissional de bombeiro ou pedreiro; 

3.2.20.18. Passar enceradeira industrial em todos os pisos 

encerados; 

3.2.20.19. Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas, 

bancadas e assentos do refeitório, antes e depois das refeições; 

3.2.20.20. Proceder à lavagem de assentos e pias dos sanitários 

com produto desinfetante, no mínimo duas vezes por dia; 

3.2.20.21. Remanejar materiais, mobiliários ou serviços, quando 

necessário; 

3.2.20.22. Carregar mobiliário, serviços, materiais de consumo e 

outros objetos, grande volume, quando necessário, a ser 

previamente comunicado a CONTRATADA quando de sua necessidade, 

sendo que os serventes que serão lotados na Gerência do 

Almoxarifado-GALMOX e Gerência de Patrimônio-GPAT, não cabe 

comunicado prévio;  

3.2.20.23. O servente lotado na GEPAT será predominantemente 

destinado para carregar, movimentar e limpar os mobiliários e 

equipamentos que encontram-se em estoque; 

3.2.20.24. Efetuar limpeza pesada e geral no espaço da cozinha, 

sendo disponibilizado pela equipe da FASEPA em horário programado 

pela Gestora da Unidade; 

3.2.20.25. Efetuar limpeza geral com desinfetante, detergente 

perfumado e agua sanitária os alojamentos dos adolescentes. Sendo 

planejada a limpeza: dia e horário   pela Gestora da Unidade e 

acompanhada pelos monitores servidores da UASE. Entretanto a 

Contratante se responsabilizará, através das Gerentes das 

Unidades, em deixar os quartos vazios, por medida de segurança, 

deslocando os adolescentes para outros espaços no dia/horário da 

limpeza. 

3.2.21. QUINZENALMENTE: 

3.2.21.1. Limpar internamente e externamente todas as janelas, 

portas envidraçadas e vidros em geral; 

3.2.21.2. Limpar as fachadas de vidros face interna e externa; 

3.2.21.3. Limpar divisórias internas e externas; 

3.2.21.4. As tarefas descritas neste subitem poderão se 

reexecutadas tantas vezes quantas forem necessárias. 

3.2.22. MENSALMENTE: 
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3.2.22.1. Limpar luminárias, grelhas e lâmpadas; 

3.2.22.2. Limpar tetos e forros; 

3.2.22.3. Lavar e higienizar bebedouros; 

3.2.22.4. As tarefas descritas neste subitem poderão ser 

reexecutadas tantas vezes quando forem necessárias. 

3.2.23. SEMESTRALMENTE: 

3.2.23.1. Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 

3.2.24. Áreas Externas: 

3.2.24.1. DIARIAMENTE: 

3.2.24.2. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

3.2.24.3. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, 

de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 

3.2.24.4. Varrer as áreas pavimentadas e não pavimentadas, com a 

retirada de folhas secas;     

3.2.24.5. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em 

sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado 

pela Administração; 

3.2.24.6. Deverá ser procedida a coleta do lixo, quando couber, 

nos termos da Lei n.º 7.328 de 17 de novembro de 2009 do Governo 

do Estado do Pará; 

3.2.24.7. Executar demais serviços considerados necessários à 

frequência diária. 

3.2.25. SEMANALMENTE: 

3.2.25.1. Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, 

registros, sifões, fechaduras, etc.) 

3.2.25.2. Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados, com detergente, encerar e lustrar; 

3.2.25.3. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 

3.2.25.4. Executar demais serviços considerados necessários à 

necessidade da FASEPA. 

3.2.26. QUINZENALMENTE: 

3.2.26.1. Efetuar a roçagem e podagem de árvores e plantas das 

áreas de jardim, quadras de esporte, campo de futebol e demais 

áreas verdes da FASEPA, com a devida proteção nas áreas próximas 

com vidraças, para evitar que sejam danificadas;   
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3.2.26.2. Efetuar limpeza das calçadas e muros nas áreas externas 

com o uso de maquina industrial lava jato com esfregão acoplado, 

para a retirada de limo e sujeira similar; 

3.2.27. MENSALMENTE: 

3.2.27.1. Lavar as áreas cobertas destinadas a 

garagem/estacionamento; 

3.2.28. SEMESTRALMENTE: 

3.2.28.1 Lavar e higienizar as caixas d’água, com o uso de 

produto adequado, lava jato, escada, e equipamentos de 

segurança/proteção; 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1. Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, com 

fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários 

para a perfeita execução dos serviços na sede da FASEPA e suas 

Unidades Administrativas e de Atendimento Socioeducativo, 

descriminadas conforme tabela abaixo: 

UNIDADE ENDEREÇO 

Sede 

Administrativa 

PREDIO 01=Rodovia Augusto Montenegro s/n.º Km 09, 

Belém/Pa. 

PREDIO 02= DIOGO MOIA 1101, UMARIZAL, BELEM/PA 

(sujeito a alteração de endereço, com aviso 

prévio, podendo ser antes ou no decorrer da 

execução do contrato) 

Gerência de 

Almoxarifado 

(GALMOX) 

Rodovia BR 316m, KM 08, Rua Cavalcante, S/N, 

Ananindeua – Pará. 

CIAM (Centro 

de Internação 

Provisória 

Masculino) 

Conjunto Ariri Bolonha, Avenida Central, S/N, 

Belém – Pará 

CSEM – Centro 

Socioeducativo 

Masculino 

Conjunto Jardim Sideral, Rua Esperantista, n.º 

744, Belém – Pará. 

CSEF – Centro 

de Internação 

de Adolescente 

Feminino 

Conjunto Cidade Nova V, WE 57, n.º 1151, 

Ananindeua – Pará 

CIJAM – Centro 

de Internação 

Jovem Adulto 

Masculino 

Rodovia BR 316, KM 08, Rua Cavalcante, S/N, 

Ananindeua – Pará 
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Antigo CIJOC – 

Centro 

Interativo 

Jovem Cidadão 

Conjunto Cidade Nova V, WE 58, n.º 842, 

Ananindeua – Pará 

CJM – Centro 

Juvenil 

Masculino 

Rodovia BR 316 km 08, Rua Cavalcante  S/N – 

Ananindeua – Pará 

Unidade de 

Atendimento 

Socioeducativo 

de Ananindeua 

Rodovia BR 316, KM 08, Rua Cavalcante, S/N, 

Ananindeua – Pará 

Unidade de 

Atendimento 

Socioeducativo 

de Benevides 

Rodovia BR 316, KM 25, Rua Augusto Meira Filho, 

S/N, Benevides - Pará 

CAS – Centro 

de Adolescente 

em 

Semiliberdade 

Travessa Itaboraí, n.º 359, Icoaraci – Belém - 

Pará 

SAS – Serviço 

de Assistência 

Social 

Rua Caripunas, n.º 1200, Belém – Pará 

CASF – Centro 

de Atendimento 

Socioeducativo 

Feminino 

RUA MANOEL BARATA 1323, ICOARACI Belém – Pará 

APOENA 
Rodovia BR 316, KM 08, Rua Cavalcante, S/N, 

Ananindeua – Pará 

CSEBA 
Av. Sergio Henn, Bairro Aeroporto Velho, Santarém 

- Pará 

Semiliberdade 

de Santarém 

Avenida Nazaré, nº 149, Bairro Centro, Santarém - 

Pará 

CIAM Marabá 
Rua Tancredo Neves, S/N, Bairro São Félix, Marabá 

– Pará 

4.2. A FASEPA informa quanto a mão de obra que será contratada 

para atender a Sede Administrativa, que os endereços indicados no 

Item 4.1 deste Termo de Referência, poderão sofrer alteração, 

pois esta Fundação está planejando a mudança da Sede. Sendo 

informado posteriormente no decorrer do processo administrativo 

em tela, que poderá ser antes ou no decorrer da vigência do 

referido contrato. 
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4.3. Quadro Geral De Efetivo De Pessoal Exigido: 
 

4.3.1. Belém, Ananindeua e Benevides: 

SERVIÇO 
CATEGORIA 

FUNCIONAL 

QTD DE 

POSTOS 
CARGA HORARIA 

Serv. Limpeza, 

Higienização e 

conservação, com mão 

de obra e fornecimento 

de materiais e 

equipamentos.   

 

SERVENTE 

 

 

57 

 

44 horas semanais 

ENCARREGADO 03 44 horas semanais 

 

4.3.2. Santarém: 

SERVIÇO 
CATEGORIA 

FUNCIONAL 

QTD DE 

POSTOS 
CARGA HORARIA 

Serv. Limpeza, Higienização 

e conservação, com mão de 

obra e fornecimento de 

materiais e equipamentos.   

 

Servente 

 

04 
44 horas 

semanais 

 

4.3.3. Marabá: 

SERVIÇO 
CATEGORIA 

FUNCIONAL 

QTD DE 

POSTOS 
CARGA HORARIA 

Serv. Limpeza, Higienização 

e conservação, com mão de 

obra e fornecimento de 

materiais e equipamentos.   

 

Servente 

 

03 
44 horas 

semanais 

  

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS: 

5.1. Integram o presente contrato, mesmo sem transcrição e 

anexação, todos os documentos integrantes do Pregão Eletrônico nº 

03/2016 - FASEPA, em especial o Edital, seus Anexos e a proposta 

da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE: 

6.1. Exercer a fiscalização dos serviços por intermédio de 

servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei 

n
o
 8.666, de 1993; 

6.2.Disponibilizar instalações sanitárias; 

6.3. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas; e 

6.4. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios. 

6.5. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 
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6.6. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom 

cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o 

livre acesso dos técnicos da empresa fornecedora às dependências 

da FASEPA relacionadas à execução do contrato, respeitadas as 

normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e 

das informações; 

 

6.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 

empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta; 

 

6.8. Emitir Autorização de Fornecimento, ou qualquer outro 

documento equivalente, com todas as informações necessárias, por 

intermédio do representante da administração designado, e 

comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da 

emissão da mesma; 

 

6.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da licitante vencedora; 

 

6.6. Controlar e documentar as ocorrências havidas; e, 
 

6.7. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no produto, para que sejam 

adotadas as medidas cabíveis; 

 

6.8. Disponibilizar os espaços físicos destinados aos 

adolescentes, custodiados pela FASEPA, em dia e hora programada 

pelo Gestor da Unidade, para que os serviços de limpeza sejam 

realizados pela Empresa Contratada, de forma satisfatória, 

conforme estabelecido neste Termo de Referencia, item 7.1.2.2.25;  

 

6.9. Os Gestores das Unidades e Prédios administrativos da 

FASEPA, deverão informar de imediato, por escrito, à DAF/GERAD 

qualquer descumprimento do Contrato/Termo de Referencia; 

 

6.10. As Unidades da FASEPA serão responsáveis em controlar, 

monitorar a frequência dos funcionários da Empresa Contratada, 

através da lista de ponto, sendo verificado e registrado 

diariamente suas ocorrências; 

6.11. Os Gestores das Unidades deverão comunicar de imediato a 

DAF/GERAD caso o numero de funcionários contratados não estejam 

em acordo com o estabelecido nesse Termo de Referencia; 

 

6.12. As Unidades da FASEPA deverão acompanhar monitorar e 

designar os serviços que precisam ser executados, conforme Termo 

de Referencia, de forma a facilitar e garantir que a Contratada 

execute na integra o objeto contratado.      
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6.13. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva 

responsável pela execução de todos os serviços, a Administração 

reserva-se o direito de, sem que, de qualquer forma, restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 

designados, podendo, para isso: 

6.13.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a 

substituição, de empregado da contratada que estiver sem uniforme 

ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente; 

6.13.2. Examinar as CTPS dos empregados colocados a seu serviço, 

para comprovar o registro de função profissional; e 

6.13.3. Solicitar à contratada a substituição de qualquer 

saneante domissanitário ou equipamento cujo uso considere 

prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou 

instalações, ou, ainda, que não atendam às necessidades da 

Administração. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Cumprir fielmente todas as disposições contidas no Edital, 

Termo de Referência e Minuta do Contrato, desenvolvendo todos os 

serviços necessários a sua perfeita execução atendendo as 

solicitações e determinações da Fiscalização, feitas por Ordens 

de Serviços, bem como fornecer todas as informações solicitadas 

pela fiscalização;  

7.2. Implantar, no prazo indicado neste Termo de Referência, a 

mão-de-obra qualificada nas respectivas Unidades relacionadas na 

tabela do item 3 do presente Termo de Referência, e nos horários 

fixados pela escala de serviço elaborada pela empresa prestadora 

do serviço, informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 

e/ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados 

conforme o estabelecido;  

 

7.3. Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra 

envolvida, inclusive assessórios de proteção, para segurança no 

trabalho, conforme a seguir descrito, de acordo com o clima da 

região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou 

Dissídio Coletivo de Trabalho: 

 

7.3.1. Uniformes e complementos para servente e para os que irão 

operar os serviços:  

 

a) Calça;  

b) Camisa de mangas compridas e curtas;  

c) Cinto de nylon;  



         
 

        
   

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/108746 

                      EDITAL                                  

                                                                                                                            101 

 

 

 

d) Sapatos, e ou botas; 

e) Meias; 

f) Capa de chuva;  

g)Crachá;  

 

7.4. Máscara de proteção, para ser utilizada com a roçadeira; 

 

7.5. Luvas apropriadas para serem utilizadas com a roçadeira; 

 

7.6. A prestadora do serviço não poderá repassar os custos de 

qualquer um desses itens de uniforme e serviços a seus 

empregados;  

 

7.7. Enviar à DAF/GERAD, a cada entrega efetuada de materiais e 

equipamentos às Unidades da FASEPA, cópia da lista de materiais e 

equipamentos entregues, equivalente ao mês corrente. 

 

7.8. Livro de ocorrência; 

  

7.9. Fornecer os respectivos acessórios aos serventes, em 

perfeito estado de funcionamento, no momento das implantações das 

equipes de trabalho de serventes; 

 

7.10. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a 

execução do contrato; nos regimes contratados, obedecidas às 

disposições da legislação trabalhista vigente; 

 

7.11. Apresentar atestados de bons antecedentes civil e criminal 

de toda mão-de-obra oferecida, para atuar nas instalações dos 

prédios mencionados na tabela do item 3 deste Termo de 

Referencia, que deverão ser maiores, apresentando-se 

uniformizados e portando crachás de identificação, com foto e 

nome visível; 

 

7.12. Efetuar a reposição da mão-de-obra nas Unidades, em caráter 

imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação 

da jornada de trabalho (dobra); 

 

7.13. Informar de imediato, por escrito à DAF/Gerencia 

Administrativa da FASEPA, da saída de funcionários, indicando sua 

lotação nas Unidades da FASEPA, por motivo de demissão e ou 

demissão voluntária; 

 

7.14. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões 

desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pela 

FASEPA, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer falta 

disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida ou 

retorne às instalações da Instituição; 
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7.15. Atender de imediato as solicitações quanto às substituições 

da mão-de-obra não qualificada (incapacidade técnica) e/ou 

entendida como inadequada (conduta nociva ou atitude hostil) para 

a prestação do serviço, após o recebimento da respectiva Ordem de 

Serviço;  

 

7.16. Instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as 

orientações dos representantes da FASEPA, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas de Segurança e Medicina do 

Trabalho; 

  

7.17. Relatar à Fiscalização da FASEPA toda e qualquer 

irregularidade observada na execução dos serviços; 

  

7.18. Prestar o serviço de limpeza, de acordo com o descrito 

neste Termo de Referência, e fornecendo os demais serviços e 

artefatos inerentes ao desempenho de suas funções;  

 

7.19. Apresentar à fiscalização da FASEPA a relação nominal dos 

empregados em atividade nas dependências dos locais citados no 

item 3, mencionando os respectivos endereços residenciais, bem 

como das Unidades de trabalho, comunicando qualquer alteração;  

 

7.20. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das atribuições 

dos serventes, descritas neste Termo de Referência; 

 

7.21. Registrar e controlar diariamente a frequência e a 

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências nas Unidades 

em que estiver prestando o serviço; 

7.22. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório 

de EPI (Equipamento de Proteção Individual), quando for o caso; 

 

7.23. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

fiscalização, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender, 

corrigindo imediatamente as deficiências apontadas, sejam elas 

relativas à execução dos serviços ou burocráticas, bem como dará 

ciência à direção da FASEPA, prontamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;  

 

7.24. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação 

vigente e de quaisquer outros (salários, seguro-acidente, taxas, 

impostos, contribuições, indenizações, vale-refeição, vale 

transporte e outros que enquadrarem em despesas direta ou 

indireta), em decorrência da sua condição de empregadora, 

apresentando mensalmente a FASEPA, a comprovação do recolhimento 

do FGTS e INSS, GEFIP, comprovante de pagamento dos vencimentos 

(contracheques, relação bancária, comprovante de depósitos) 
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juntamente com a relação nominal de todos os servidores da 

Empresa de Serviços de serventes, sem o que, não serão liberados 

os pagamentos das Faturas apresentadas à Diretoria Administrativa 

e Financeira, para liquidação; 

  

7.25. Responsabilizarem-se por quaisquer acidentes nos quais 

venham a ser vítimas os empregados, quando em serviço, tudo 

quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 

demais exigências legais, para o exercício da atividade de 

servente em geral; 

  

7.26. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

cível ou penal relacionada aos serviços, originariamente ou 

vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

 

7.27. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e 

avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou 

representantes, a terceiros no local da prestação do serviço, 

desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o 

art. 70, da Lei n.º 8.666/93;  

 

7.28. Manter durante a vigência do contrato as condições de 

habilitação para contratar com a FASEPA, apresentando sempre que 

exigido, os comprovantes de regularidade fiscal; 

7.29. A contratada deverá emitir notas fiscais distintas para 

cada região geográfica, ou seja, serão emitidas mensalmente 05 

(cinco) notas fiscais para Belém, Ananindeua, Benevides, Santarém 

e Marabá, com os valores correspondentes ao numero de Unidades de 

Atendimento para cada localidade; 

 

7.30. Por se tratar de Unidade de Atendimento Socioeducativo, os 

funcionários da empresa contratada estarão sujeitos à revista, 

tanto na entrada como na saída; 

 

7.31. Não será permitido o uso de celular e de cigarro nas 

dependências dos prédios da FASEPA, relacionados no item 3; 

 

7.32. O funcionário da Empresa contratada no horário que estiver 

de folga, não poderá permanecer nas dependências da Unidade que 

presta serviços; 

 

7.33. O funcionário da Empresa contratada não poderá realizar 

suas refeições no horário de trabalho, como: café da manhã e 

almoço, somente nos intervalos legalmente determinados; 

 

7.34. A Empresa contratada deverá disponibilizar um KIT LIMPEZA à 

cada Unidade de Atendimento Socioeducativo, conforme estabelecido 

no ITEM 5.1.5. deste Termo de Referencia.   
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7.35. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios 

de sua propriedade, tais como aspiradores de pó, enceradeiras, 

mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, 

entre outros, de forma a não serem confundidos com similares de 

propriedade da Administração; 

7.36. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e 

supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação 

correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 

constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as 

dependências objeto dos serviços; 

7.357 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a 

missão de garantir o bom andamento dos mesmos, os quais devem 

permanecer no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando 

e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 

serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, 

quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos 

serviços da Administração e tomar as providências pertinentes 

para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

7.38. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 

empregados, das normas disciplinares determinadas pela 

Administração; 

7.39. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou 

com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

7.40. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito 

federal, estadual, distrital ou municipal, as normas de segurança 

da Administração; 

7.41. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios 

nas áreas da Administração; 

7.42. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da 

Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 

pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

7.43. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes 

de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do contrato, conforme exigência legal; 

7.44. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive sacos 

plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, 
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ferramentas e utensílios em quantidade, em qualidade e com 

tecnologia adequadas, com a observância das recomendações aceitas 

pela boa técnica, normas e legislação; 

7.45. Adotar conduta adequada na utilização dos materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta 

execução dos serviços; 

7.46. Executar os serviços em horários que não interfiram com o 

bom andamento da rotina de funcionamento da Administração; 

7.47. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na 

otimização e economia de recursos e na redução da poluição 

ambiental, tais como: 

7.47.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente 

tóxicas e/ou poluentes; 

7.47.2. Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas 

por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

7.47.3. Uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às 

classificações e especificações determinadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 

7.47.4. Racionalização do consumo de energia elétrica e de água; 

7.47.5. Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades 

de limpeza, asseio e conservação; 

7.47.6. Utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, de 

água de reuso ou outras fontes (águas de chuva e poços), desde 

que certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros; 

7.47.7. Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de 

sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia 

elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, 

observadas as normas ambientais vigentes; e 

7.47.8. Observação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) n
o
 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos 

de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

 

7.48. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte 

de materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e 

baterias dispostas para descarte que contenham em suas 

composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, em 

estabelecimentos que as comercializam ou na rede de assistência 

técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos 
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fabricantes ou importadores, conforme disposto na legislação 

vigente; 

7.49. Conferir o tratamento previsto no item anterior a lâmpadas 

fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, 

quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em 

recipientes adequados para destinação específica; 

7.50. Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou 

dispostos inadequadamente aos fabricantes, para destinação final, 

ambientalmente adequada. 

7.51. Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de 

sustentabilidade previstas na Instrução Normativa n
o
 1, de 19 de 

janeiro de 2010, no que couber. 

 

7.52. ENTREGAR OS MATERIAIS, CONFORME ANEXO II DESTE TERMO DE 

REFERENCIA, NAS UNIDADES DA FASEPA, ATRAVES DO SETOR COMPETENTE, 

DESTINADO PARA ESSE FIM. SENDO VEDADO TOTALMENTE UTILIZAR OS 03  

ENCARREGADOS  PARA ESSE FIM, CONFORME ESTABELECE O ITEM 4.7 DESTE 

TERMO DE REFERENCIA.   

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

8.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de 

serviços é iniciada) 

 

8.2. Deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato 

administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, 

divididos por contrato, com os seguintes dados: nome completo, 

número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, 

gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e 

quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de 

trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras 

trabalhadas. 

8.3. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, será feita por amostragem. Todas as anotações 

contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de 

que se possa verificar se as informações nelas inseridas 

coincidem com as informações fornecidas pela empresa e pelo 

empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de 

início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração 

(corretamente discriminada em salário-base, adicionais e 

gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos 

de trabalho. 

8.4. O número de terceirizados por função deve coincidir com o 

previsto no contrato administrativo. 
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8.5. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato 

administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria - 

CCT. 

8.6. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais 

constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se 

os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito). 

8.7. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou 

de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao 

pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais 

condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI. 

8.8. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada 

deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente 

autenticada: 

a) Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, 

horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade 

(RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e 

indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 

quando for o caso; 

b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela 

execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas 

pela contratada; e 

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 

prestarão os serviços. 

8.9. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da 

fatura) 

 

8.10. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no 

valor de onze por cento sobre o valor da fatura e dos impostos 

incidentes sobre a prestação do serviço. 

8.11. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF. 

8.12. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto 

ao INSS, a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso 

esses documentos não estejam regularizados no SICAF. 

8.13. Fiscalização diária 

 

8.14. Devem ser evitadas ordens diretas da Administração 

dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem 
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ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais 

reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados 

terceirizados devem ser dirigidas ao preposto. 

8.15. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, 

como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser 

evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do empregador. 

8.16. Conferir por amostragem, diariamente, os empregados 

terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e 

se estão cumprindo a jornada de trabalho. 

8.17. Fiscalização especial 

 

8.18. É necessário observar a data-base da categoria prevista na 

CCT. Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente 

concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo 

ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se 

proceder a repactuação do contrato, observado o disposto no art. 

40 desta Instrução Normativa, inclusive quanto à necessidade de 

solicitação da contratada. 

8.19. A Administração precisa se certificar de que a empresa 

observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças 

aos empregados. 

8.20. A Administração precisa se certificar de que a empresa 

respeita a estabilidade provisória de seus empregados (cipeiro, 

gestante, e estabilidade acidentária). 

8.21. Fiscalização por amostragem 

 

8.22. A administração deverá solicitar, por amostragem, aos 

empregados, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e 

do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. 

8.23. A administração deverá solicitar, por amostragem, aos 

empregados terceirizados os extratos da conta do FGTS, devendo os 

mesmos ser entregues à Administração. 

8.24. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus 

extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifique 

que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo 

empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da 

expectativa do controle; 

8.25. A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quando solicitado pela administração, por amostragem, quaisquer 

dos seguintes documentos: 
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8.25.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, 

a critério da Administração contratante, cópia da folha de 

pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 

que conste como tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) 

do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) 

relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, 

quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) 

bancário(s); 

8.25.2. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares 

(vale-transporte, vale 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. 

8.26. Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos 

8.27. A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o 

último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do 

contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo 

relacionados: 

8.27.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos 

empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, 

quando exigível pelo sindicato da categoria; 

8.27.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do 

FGTS, referente às rescisões contratuais; 

8.27.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas 

individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e 

8.27.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

8.27.5. Contratada poderá optar pela entrega de cópias não 

autenticadas, desde que acompanhadas de originais para 

conferência no local de recebimento. 

8.28. Providências em caso de indícios de irregularidade 

 

8.29. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das 

contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de 

contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra 

deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita 

Federal do Brasil – RFB. 

8.30. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do 

FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com 

dedicação exclusiva de mão-de-obra deverão oficiar ao Ministério 

do Trabalho e Emprego. 
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CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1. O valor global para o serviço contratado importa em R$ 

__________________ (_____________________). 

 

9.2. Será desembolsado mensalmente, no máximo, R$ _____ (______). 

 

9.3. A CONTRATADA apresentará nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará – BANPARÁ 

S/A, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 

nota fiscal e recibo devidamente atestados. 

  

9.4. O prazo para pagamento será contado a partir da data de 

entrada, no setor competente, da Nota Fiscal e Recibo, 

devidamente atestado pelo servidor indicado da CONTRATANTE.  

 

9.5. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para 

correção, o prazo de pagamento estipulado no subitem 8.2 passará 

a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos 

documentos. 

 

9.6. Nos moldes do que determina o Decreto Estadual nº. 877, de 

31 de março de 2008, o pagamento dos fornecedores e prestadores 

de serviços dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do 

Estado do Pará, somente será efetuado mediante crédito em conta 

corrente aberta no Banco do Estado do Pará – BANPARÁ S/A. 

 

9.7. O fornecedor e prestador de serviços vencedor do certame, 

que ainda não sejam correntistas do Banco do Estado do Pará S/A, 

deverão providenciar a abertura de conta corrente na agência de 

sua preferência. 

 

9.8. A Licitante deverá fazer constar a identificação da agência 

e da conta corrente nos documentos de cobrança dos serviços 

prestados tais como, notas fiscais, faturas, recibos e similares. 

 

9.9. O teor do disposto no art. 6º, IV, da Instrução Normativa 

nº. 018, de 21 de maio de 2008, editada pela Secretaria de Estado 

da Fazenda – SEFA, as normas e procedimentos previstos no Decreto 

Estadual nº. 877, de 31 de março de 2008, não se aplicam ao 

pagamento de credores que não possuam domicilio no Estado do 

Pará. 

 

9.10. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a 

verificação da regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade 

Social – CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
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9.11. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes às multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste Edital e do contrato. 

 

9.12. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços dos serviços contratados 

ou atualização monetária por atraso de pagamento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA: 

10.1. A atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos 

correspondentes à execução do objeto desta licitação, será 

efetuada pelas Gerências mencionadas na Cláusula Quarta deste 

Termo de Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:  

11.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às 

despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado 

da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará para o 

exercício de 2016, como a seguir especificado: 

 

11.2. – Os recursos orçamentários necessários a cada início de 

exercício serão providenciados pelo CONTRATANTE para a sua 

respectiva cobertura.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

12.1. O prazo de vigência do presente ajuste é de 12 (doze) 

meses. 

 

12.2. A execução do objeto deverá ser feita conforme as Cláusulas 

segunda, terceira e quarta, respectivamente, deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

13.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 

65 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que haja interesse da 

CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER 

CONTRATADO: 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA NATUREZA DA DESPESA FONTE 

08122129783380000 339037 0101000000 

08243144383920000 339037 0101000000 

08243144383930000 339037 0101000000 

08243144383940000 339037 0101000000 

08243144383950000 339037 0101000000 
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14.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado 

poderá ser acrescido ou suprimido até os limites previstos na Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 

14.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

nos serviços contratados. 

 

14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos, exceto as supressões resultantes de acordo entre 

as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA 

15.1 – Aplica-se no que couberem, as disposições do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do 

certame, não mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, 

fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o 

vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, 

deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 

documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 

equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA além das 

seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, com 

observância do direito à prévia defesa: 

  

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Não retirar a nota de 

empenho, quando convocada 

dentro do prazo de validade 

de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (um) ano.  

2. Multa de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato.  

Entregar o objeto fora do 

prazo estabelecido. 

3. Multa de 0,5 % (meio por cento) 

por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do material não fornecido, 

limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do 

objeto.  

Não efetuar a troca do 

objeto, quando notificado. 

4. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (um) ano.  

5. Multa de 05% (cinco por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho.  
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Substituir o objeto fora do 

prazo estabelecido. 

6. Multa de 0,5% (meio por cento) por 

dia de atraso, aplicada sobre o valor 

do material não substituído, limitada 

a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo 

dia e a critério da Administração, 

poderá ser considerada inexecução 

total ou parcial do objeto.  

Deixar de entregar 

documentação exigida neste 

Edital. 

7. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (ano) ano.  

8. Multa de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato/nota de 

empenho/valor total estimado para o 

item ou lote.  

Não mantiver a proposta ou 

desistir do lance. 

9. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (um) ano.  

10. Multa de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho.  

Comportar-se de modo 

inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 2 (dois) anos.  

12. Multa de 10% (dez por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho.  

Fizer declaração falsa.  

13. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 2 (dois) anos.  

14. Multa de 10% (dez por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho.  

Apresentar documentação 

falsa.  

15. Impedimento de licitar com a 

Administração Pública pelo período de 

5 (cinco) anos.  

16. Multa de 30% (trinta por cento) 

do valor do contrato/nota de empenho.  

17. Comunicar ao Ministério Público.  

Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a 

Administração Pública pelo período de 

5 (cinco) anos.  

19. Multa de 30% (trinta por cento) 

do valor do contrato/nota de empenho.  

20. Comunicar ao Ministério Público.  

Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou 

prevista em lei e no edital 

do presente pregão 

eletrônico, em que não se 

comine outra penalidade.  

21. Multa de 0,5% (meio por cento) 

por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do contrato/nota de empenho, 

limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do 

objeto.  

Inexecução total.  

22. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 2 (dois) anos.  

23. Multa de 20% (vinte por cento) 
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sobre o valor do contrato/nota de 

empenho.  

Inexecução parcial do 

objeto.  

24. Impedimento de licitar com a 

FASEPA pelo período de 1 (ano) ano.  

25. Multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor correspondente a parte 

não executada.  

 

16.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do fornecimento, a FASEPA poderá 

proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a 

empresa fornecedora também se sujeitará às sanções 

administrativas previstas neste Edital; 

16.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos 

pagamentos devidos pela FASEPA ou cobradas diretamente da empresa 

penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 

cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula; 

 
16.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser 

exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 

5(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer 

a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) 

testemunhas; 

 
16.5. Serão considerados injustificados os atrasos não 

comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a 

aceitação da justificativa ficará a critério da FASEPA que deverá 

examinar a legalidade da conduta da empresa; 

 
16.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pela FASEPA, conforme 

procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora 

ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores; 

 
16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no 

caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração 

Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas 

demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 

nº. 8.666/93. 

 

17.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
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a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da 

supracitada lei, notificando-se a Contratada com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

17.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

17.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTE: 

18.1. Os preços contratados não serão objeto de reajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO: 

19.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre 

que ocorrerem circunstâncias alheias à vontade, controle e ação 

das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, 

na forma do Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e 

comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO: 

20.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no 

Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias a partir da 

data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

21.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, 

para dirimir todas as questões relativas ou resultantes do 

presente contrato. 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 

presente Instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, 

para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Belém, XXXXX de XXXXXXXX de 2016 

 

SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO DO PARÁ/FASEPA 

____________________________________ 

Empresa 

TESTEMUNHAS: 

1. ___________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

 

DOE nº:                                 DATA: ___/____/____   


