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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2017 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, por sua Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, constituída pelos Atos da Mesa Diretora nº 023/2017 publicados no Diário do 
Poder Legislativo de 29 de março de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, sob o 
regime de empreitada por preço global objetivando a contratação pelo sistema de REGISTRO DE 
PREÇOS de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e 
desarmada, com fornecimento de profissionais e equipamentos necessários, no Prédio Sede e 
Anexos da assembleia Legislativa da Paraíba, previstos no Anexo I – Termo de Referência deste 
Edital, conforme Processo Administrativo nº 1444/2017, que será regido pela Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Estadual nº 34.986/2014, Resoluções nº 1.219/2007 e 1.412/2009 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei nº 123/2006 e demais 
legislações pátrias em vigor, consoantes as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
visando o atendimento das necessidades desta Casa Legislativa. 
                                                                         
O recebimento dos Envelopes de Documentação e Propostas de Preços ocorrerá no dia 
24/10/2017 às 16:00 horas, na Sala de Reuniões da  Comissão Permanente de Licitação da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, localizada na Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 1º andar - sala 
125 - Centro, João Pessoa/PB, telefone 3214-4583.   
  
1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
                                                                              
1.1. A presente Licitação tem por objeto reunir todos os elementos técnicos necessários e 
suficientes para a contratação, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, de empresa 
especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, com 
fornecimento de profissionais e equipamentos necessários, no Prédio Sede e Anexos da 
assembleia Legislativa da Paraíba, pelo período de 12 (doze) meses, conforme demanda, de 
acordo com as especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - deste Edital.     
 
1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma 
do Anexo VIII e demais condições previstas neste Edital e seus anexos. 
 
1.3. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços a serem praticadas, conforme 
as disposições contidas no Edital e seus Anexos e Propostas de Preço apresentadas pelas 
licitantes. 
 
1.4.  A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba será o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do certame para Registro de Preços e gerenciamento da 
Ata de Registro de Preços dele decorrente. O Gestor responsável em gerir a Ata de Registro de 
Preços será a Secretaria Executiva, com assessoramento que a mesma considerar pertinente. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
legalmente constituídos e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 
 
2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas, sendo que a Assembléia Legislativa não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
2.3. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
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2.4. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar as Atas as licitantes credenciadas, o Pregoeiro e os membros 
da Equipe de Apoio. 
 
2.5.  É vedada a participação de empresa: 
 
 2.5.1. Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação. 
 
 2.5.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 
processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei 
Federal 8.666/93. 
 
 2.5.3. Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em Licitação e 
impedimento de contratar com a Contratante. 
 
 2.5.4. Que se apresente na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição. 
 
2.6. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 
microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro 
da referida Lei. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
 
3.1. No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a licitante deverá 
apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável sua presença com 15 
(quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura da seguinte 
forma: 
 3.1.1. Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto Social ou 
Contrato Social ou instrumento que lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente. 
 
 3.1.2. Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou particular de 
procuração (conforme modelo do Anexo III), com poderes para formular ofertas e lances de preços 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, devendo 
identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 
 3.1.3. É admitido somente um representante da licitante, vedado o mesmo representante 
para mais de uma empresa. 
 
3.2. Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, 
antes da entrega dos envelopes, a Declaração de Habilitação (conforme modelo do Anexo II). A 
ausência da Declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo para a exclusão da licitante do 
certame. 
 
3.3. Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos itens 4.1 e 4.2 participarão do 
certame, tendo poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de 
preços, manifestar, após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de 
recorrer contra decisões da Pregoeira, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente 
dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da licitante. À licitante 
que se retirar antes do término da sessão, considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de 
oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira. 
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3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 
deverão apresentar, obrigatoriamente, DECLARAÇÃO (conforme modelo constante no Anexo VI), 
assinada por representante legal, manifestando essa condição. A não apresentação dessa 
declaração antes da entrega e abertura dos envelopes implicará no decaimento do direito de 
reclamar, posteriormente, esse tratamento diferenciado e favorecido neste certame. Caso a 
empresa venha a vencer o certame utilizando-se deste benefício, esta se comprometerá a 
apresentar a documentação comprobatória (Certidão emitida pela Junta Comercial ou outro 
documento que comprove o devido enquadramento na condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte) no prazo de 02 (dois) dias úteis após a realização da sessão do Pregão. 
 
3.5. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a 
participação de outras licitantes.     
     
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. As licitantes deverão entregar dois envelopes, devidamente fechados, com os seguintes 
dizeres na parte externa e frontal: 
 
ENVELOPE Nº 01 
 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017-SRP 
DATA/HORA: 24/10/2017 às 16:00 horas 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
 (Razão Social da licitante e CNPJ) 
 
ENVELOPE Nº 02 
 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017-SRP 
DATA/HORA: 24/10/2017 às 16:00 horas 
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 
(Razão Social da licitante e CNPJ) 
 
4.2 Antes da entrega destes envelopes deverão ser entregues à Pregoeira e/ou equipe de apoio 
na ordem estabelecida no item 3.2, os documentos para Credenciamento, a Declaração de 
Habilitação, conforme modelos constantes dos Anexos II e III respectivamente e, se for o caso, a 
Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006 cujo modelo se encontra no 
Anexo VI. 
 
5.  DO ENVELOPE 01 - “PROPOSTA COMERCIAL” 
 
5.1. A proposta de preços, emitida por computador, redigida em língua portuguesa, com clareza, 
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como 
também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 
 
             5.1.1. As especificações do objeto de forma clara e recisa, observadas as especificações 
constantes do  Termo de Referência; 
 
             5.1.2. Valor Global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando os quantitativos 
constantes do Termo de Referência; 
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 5.1.2.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários,comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 
 
 5.1.3. Indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 
normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas 
bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO; 
 
 5.1.4. A quantidade de pessoal que será alocada na execução contratual; 
 
 5.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da sua apresentação. 
 
 5.1.6. Indicação do banco, número da agência e agência do licitante, para fins de 
pagamento. 
 
 5.1.7. A informação da alíquota de ISS; 
 
 5.1.8. No caso de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), declaração 
expressa da opção pelo SIMPLES Nacional. 
 
 5.1.9. A proposta de preços deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada de: Planilha 
de Custos e Formação de Preços;  Mão de obra;  Quadro Resumo do Custo do Empregado;  
Quadro - Resumo - Valor Mensal dos Serviços;  Quadro demonstrativo - Valor Global da 
Proposta;  Complemento dos serviços de vigilância, Conforme anexos constantes neste 
edital. 
 
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos 
seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
 5.2.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666/ 1993. 
 
5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6. DO ENVELOPE 02 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 
6.1.  Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição 
de habilitação, na forma determinada neste Edital: 
 
6.2 Critério de Habilitação Jurídica. 
 
6.2.1. Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 
com todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso de 
sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 
Administradores; 
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6.2.2. Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua 
inscrição, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
 
6.2.3. Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
 
6.3 Critério de Habilitação Fiscal e Trabalhista 
 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ). 
 
6.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 
 
6.3.3. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (CPEND) - (certidão expedida conjuntamente pela RFB e pela 
PGFN,referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), inclusive 
os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991 , às contribuições instituídas a título de 
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU). 
 
6.3.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – 
Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
6.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido 
pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma 
da Lei. 
 
6.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (ISS), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei. 
 
6.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
6.3.8. Conforme previsto nos arts. 42 e 43 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo 
apresentar toda a documentação no envelope de contendo os documentos de Habilitação para 
efeito desta comprovação, mesmo que apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição 
referente à comprovação referida, 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 efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação, no 
prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei n

o
 8.666/93 e nas demais leis referentes à matéria, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 
 
6.4. Critério de Habilitação Econômico-Financeiro 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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6.4.1. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, 
apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados quando encerrados 
há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das propostas, tomando como base a 
variação do IGP-DI ocorrida no período.  
 
6.4.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, 
há no mínimo 30 (trinta) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo 
deste Edital, especificamente, para as certidões sem prazo de validade expresso. 
 
6.5. Critério de Habilitação Técnica Operacional 
 
6.5.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por entidades integrantes de 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresas privadas 
que comprovem aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos equivalentes em pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do 
objeto licitado, em papel timbrado do mesmo, com firma reconhecida do seu representante legal 
constando: 
 
a) Identificação da empresa, incluindo endereço, telefone e CNPJ; 
b) I Os atestados deverão ainda conter o local e a data da sua emissão, bem como a identificação 
do responsável pela assinatura e seu cargo. 
c) Cópia do contrato da licitante com a empresa cliente que ampare o atestado de capacidade 
técnica. 
d) Todos os atestados deverão ser entregues na versão original ou em cópia autenticado em 
cartório. 
 
6.5.1.1. Para efeito de caracterização desta semelhança é definida como relevante as seguintes 
parcelas de serviços: 
 
a) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo de 02 (dois) postos de vigilância 
armada diurna de 12hx36h; 
b) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo de 06 (seis) postos de vigilância 
desarmada diurna de 12hx36h; 
c) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo 15 (quinze) postos de vigilância 
desarmada diurna de 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 
d) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo de 05 (cinco) postos de vigilância 
armada noturna de 12hx36h; 
e) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo de 03 (três) postos de vigilância 
desarmada noturna de 12hx36h. 
 
 
6.5.1.2. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os 
períodos concomitantes serão computados uma única vez. 
 
6.5.1.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverão se referir a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadas no contrato social registrado 
na junta comercial competente. 
 
6.5.2. Autorização de Funcionamento para atuar como prestadora de serviços de vigilância no 
âmbito desta unidade da Federação, em plena validade na data da proposta, concedida, conforme 
estabelece o Art. 20 da Lei nº 7.102, de 20.06.83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056, de 
24.11.83 e Portaria/DPFMJ nº 387, de 28/08/2006 e respectivas alterações, emitido pelo 
Departamento de Polícia Federal. 
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6.5.3. Alvará de Autorização de Funcionamento ou Alvará de Revisão de Autorização de 
Funcionamento emitido por parte do Departamento de Polícia Federal, dentro do prazo de 
validade. As empresas com processo de revisão de autorização em andamento perante o 
Departamento de Polícia Federal deverão apresentar comprovante de protocolo da respectiva 
solicitação e relatório da situação processual expedida pelo Departamento de Polícia através do 
GESP, de acordo com a Portaria N° 387/2006 e suas atualizações DG/DPF, ficando condicionada 
a apresentação da revisão de autorização de funcionamento no ato de assinatura do contrato.  
 
6.5.4. Certificado de Segurança emitido pelo Departamento de Polícia Federal, dentro do prazo 
de validade, conforme Portaria n° 387/2006 DG/DPF. 
  
6.5.5. Certidão emitida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraíba, em plena 
validade, fazendo a devida comunicação de seu funcionamento, conforme determina o art. 38, §1º, 
Decreto Federal nº 89.058/83, alterado pelo Decreto nº1592/95, em harmonia com Lei Federal nº 
7135/2002.  
 
6.5.6. Apresentar DECLARAÇÃO de que manterá, durante a execução do contrato, Preposto, 
objetivando prover esclarecimentos e informações pertinentes ao contrato, receber e resolver 
reclamações, acordar a respeito, dentre outras atribuições, durante a vigência do contrato, 
indicando, se for o caso, o nome do preposto que irá representá-la quando da execução do 
contrato, fornecendo telefone s de contato, inclusive celular, para os casos de urgência, em 
observância ao disposto no art. 68 da lei 8.666/93. 
 
6.5.7.  TERMO DE VISTORIA dos locais onde serão executados os serviços, cujas instalações 
deverão ser vistoriadas pelos interessados, sendo de inteira responsabilidade da empresa 
interessada em participar da licitação as informações prestadas pelo seu preposto ao vistoriá-las, 
não se aceitando alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, 
especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que venham a 
compor a proposta de preços a ser apresentada, em conformidade com o inciso III, do art. 30, da 
Lei nº 8.666/93. 
 
6.5.7.1.  A vistoria deverá ser marcada e realizada nos seguintes horários: segunda feira, das 
13:00 às 18:00 horas; terça feira a quinta feira, das 08:00 às 18:00 horas; e sexta feira, das 08:00 
às 13:00 horas, com o Sr. Sebastião Negreiros, Diretor de Segurança desta Casa Legislativa, 
através dos fones: (83) 3214-4615 e 98832-6030, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para a sessão pública. 
 
6.5.7.2. A empresa licitante a seu critério poderá declinar da visita, sendo, neste caso, 
necessário apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades 
da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, 
ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 
6.6. Critério de Julgamento: Menor preço global (art. 4º, X da Lei 10.520/02). 
 
7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 
 
7.1. A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme item 
3 deste Edital. 
 
7.2. Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, a Pregoeira fará divulgação verbal 
dos interessados, solicitando em seguida a Declaração de Habilitação e, se aplicável, a 
Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06, dando-se ao recebimento dos 
envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços”. 
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7.3 Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita a sua conferência, análise 
de sua conformidade com as exigências do Edital e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de 
Apoio e licitantes credenciadas. É permitido à Pregoeira, após a abertura dos envelopes contendo 
as propostas, suspender os trabalhos para fins de análise das mesmas, oportunidade em que 
informará aos presentes a data, horário e o local para a retomada dos trabalhos. 
 
7.4. Uma vez registrada a proposta, não caberá desistência da mesma, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
7.5. Cumprido o item 7.3, será desclassificada a proposta de preço que: 
 
a)For elaborada em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 
b) Apresentar proposta alternativa tendo como opção de preço, ou oferta de vantagem baseada na 
proposta das demais licitantes; 
 
7.6. Fase de Classificação 
 
7.6.1. A análise das propostas de preços pela Pregoeira e Equipe de Apoio visará ao atendimento 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
 
         7.6.1.1. Cujo objeto não atenda as especificações técnicas mínimas e demais 
características;  
 
          7.6.1.2. Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
Licitantes; 
 
          7.6.1.3. Que não contemplem todos os itens objeto da presente contratação. 
 
7.6.2. Não haverá desclassificação por erros formais que não impliquem na mudança do que se 
pretende contratar nem no valor ofertado. 
 
7.7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
           7.7.1. No julgamento das propostas para prestação dos serviços objeto deste Pregão, será 
adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.  
 
            7.7.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 
 
            7.7.3. Será(ão) classificada(s) e proclamada(s) pela Pregoeira a(s) licitante(s) que 
apresentar(em) a proposta de menor valor unitário para o item e as demais cujas propostas 
estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor valor unitário. 
 
            7.7.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços para o item nas condições 
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará e proclamará as melhores propostas 
subsequentes, até que haja no máximo 03 (três) licitantes classificadas para o item, quaisquer que 
sejam os preços ofertados. 
 
            7.7.5. Para as licitantes classificadas que estejam devidamente representadas e 
credenciadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 
 
            7.7.6. A pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas e devidamente 
credenciadas, de forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir da proposta 
classificada de maior preço unitário e as demais, observada a ordem decrescente de valor. 
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7.7.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais do item e na manutenção do último 
preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 

7.7.8. Encerrada a fase de lances verbais, e respeitado o intervalo legal, será concedido o 
direito de preferência às licitantes enquadradas como ME e EPP; 
 

         7.7.8.1. Caso não mais sejam realizados lances verbais, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor valor, quando será 
verificada a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação. 
 
             7.7.9. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

           7.7.9.1. Não contiverem todos os dados e elementos exigidos para o envelope 
Proposta de Preços,  não contemplarem todos os itens objeto da presente contratação e sejam 
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que impeçam o julgamento objetivo; 
 

           7.7.9.2. Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou 
incompatíveis com os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes 
sobre a contratação. 
 
             7.7.10. A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
 
             7.7.11 Findo o exame da documentação e constatado o atendimento pleno às exigências 
do Edital, será declarada a licitante vencedora, momento em que a Pregoeira, de maneira clara e 
incisiva, informará às demais licitantes ter chegado o momento da manifestação de intenção de 
interpor recurso e a síntese das suas razões. 
 
             7.7.12. Não havendo manifestação sobre a intenção de interpor recursos, à licitante 
vencedora será adjudicado, pela Pregoeira, o objeto da presente licitação. 
 
             7.7.13. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
             7.7.14. A pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido 
preço melhor; 
 
             7.7.15. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos e 
que ao final, será assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes. 
 
              7.7.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações 
contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém, não exigidos, 
prevalecerão as primeiras. 
 
             7.7.17. Após a conclusão da sessão do Pregão, os envelopes de habilitação que não 
forem abertos ficarão à disposição da Pregoeira durante 60 (sessenta) dias, findo os quais 
poderão ser requisitados pelas empresas participantes, ou do contrário serão inutilizados sem 
maiores formalidades. 
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             7.7.18. Após a declaração da vencedora da licitação, não havendo manifestação quanto à 
intenção de interposição de recurso, o procedimento será submetido à Presidência da Mesa 
Diretora da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba para fins de homologação. 
 
            7.7.19. O resultado do julgamento das propostas será divulgado na internet, no site da 
ALPB, e respectivo Diário Oficial. 
 
            7.7.20. Poderá ser requisitada ao licitante vencedor nova planilha de preços, visando 
compatibilizar a proposta aos lances ofertados. 
 
8. FASE DE HABILITAÇÃO E RECURSO 
 
             8.1. Encerrada a fase de classificação e negociação, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação da proposta de melhor oferta. 
 
             8.2. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
             8.3. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
             8.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos no momento da verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos 
documentos apresentados, será realizada nova consulta antes da contratação, assegurada vista 
aos autos após a verificação, a todos os interessados. 
 
             8.5. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
Licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
            8.6. Se a Licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a 
oferta subseqüente de menor preço e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
            8.7. Ao final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar, imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
de razões, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
            8.8. A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na renúncia ao 
direito de recorrer, na adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à Licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação. 
 
            8.9. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à Autoridade Competente. 
 
            8.10. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
            8.11. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão ser apresentados, para 
protocolo, no Setor de Protocolo, no horário de expediente, na segunda-feira das 13:00 as 17:00 
horas, de terça-feira a quinta-feira das 08:00h às17:00h, na sexta-feira das 08:00h às 13:00h. 
 
            8.12. Os autos do procedimento administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação. 
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            8.13. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
            8.14. Na hipótese de provimento do recurso, serão aproveitados os atos válidos. 
 
            8.15. As Licitantes deverão acompanhar no site da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, os resultados do certame. 
 
9.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 
 
9.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Pregoeira fará 
a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a autoridade superior homologará a licitação. 
 
9.3. Homologada a licitação pela autoridade superior, a adjudicatária será convocada para assinar 
a Ata de Registro de Preços e o contrato no prazo definido neste Edital. 
 
9.4. A homologação da presente licitação compete à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba. 
 
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento 
vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, os 
prestadores de serviço e órgãos participantes, com características de compromisso do licitante 
vencedor, se convocado, vir celebrar contrato para prestação dos serviços licitados, nas condições 
definidas neste Edital e seus Anexos e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 
fornecer o objeto licitado, pelo valor do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação 
e os quantitativos propostos. 
 
10.2. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, convocará formalmente o prestador de serviço, com antecedência mínima de 03 
(dias) úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de 
Preços. 
 

10.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 
durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor/prestador de serviço convocado, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAIBA/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. 

 
10.3. Colhidas as assinaturas, o órgão gerenciador, através da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, providenciará a imediata publicação da Ata na imprensa oficial. 
 
10.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Preços, após a sua respectiva assinatura. 
 
10.5. Caso a prestadora de serviço primeira classificada, após convocação, não comparecer ou 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ela previstas neste 
Edital e seus Anexos, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, 
mantido o preço do primeiro classificado na Licitação. 
 
10.6. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA não se obriga a firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-
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lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade 
de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
 
10.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das Propostas, sem que haja convocação 
para a assinatura do Termo de Registro de Preços e Prestação de Serviços, os licitantes estarão 
liberados dos compromissos assumidos. 
 
10.8. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a 
contar da data de publicação de seu Extrato na Imprensa Oficial. 
 
10.9. Acontecendo as contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no art. 57 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações poderão ter sua duração prorrogada, observados os prazos 
estabelecidos na referida Lei, devendo ser dimensionada com vista à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração. 
 
11. DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA 
 
11.1. A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrentes da presente 
Licitação serão da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos 
termos da Resolução nº 1.412/2009. 
 
11.2. O órgão gerenciador apoiado pelo setor de compras desta Casa Legislativa acompanhará, 
periodicamente, os preços praticados no mercado para os serviços registrados e nas mesmas 
condições de prestação, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pela 
Administração. 
 
12. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DA PARAÍBA, conforme o Anexo I – Termo de Referência - do presente Edital. 
 
12.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal 
ou estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador. 
 
12.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 
12.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
12.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 12.4 não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
12.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 
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12.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
 
12.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
12.7. Caberá ainda ao órgão ou entidade usuário informar ao gerenciador da Ata, do não 
comparecimento do fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, 
conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis 
ao fornecedor faltoso. 
 
12.8. Ao órgão ou entidade usuário da Ata de Registro de Preços fica vedada a aquisição do 
objeto licitado neste certame com preços superiores aos registrados, devendo notificar à 
Assembleia Legislativa Estado da Paraíba os casos de licitações com preços inferiores a estes. 
 
12.9. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata, na forma do Anexo VIII, nas 
condições previstas neste Edital. 
 
13. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 
13.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para contratação do respectivo objeto pela 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA. 
 
13.2. Cada prestação do serviço deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada 
pelo órgão participante ao Órgão Gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário da 
prestação de serviço, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a 
assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente pelo órgão requisitante, devidamente 
autorizado pela autoridade superior, e ainda, acompanhada por Termo de Contrato, Nota de 
Empenho ou instrumento equivalente, contendo o número de referência da Ata. 
 
 13.2.1. A empresa contratada se obriga a executar o serviço solicitado de acordo com 
pedido da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, do Sistema de Registro de Preços. 
 
13.3. Caso a(s) empresa(s) classificada(s) não puder(em) executar o serviço solicitado, deverá(ao) 
comunicar por escrito o fato à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de serviço. 
 
13.4. A(s) empresa(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as Ordens de Serviço 
efetuadas dentro do prazo de validade do Registro. 
 
13.5. Caso a(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, não receber(em) ou não retirar(em) a 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração 
convocará a classificada em segundo lugar para efetuar a prestação do serviço e assim, 
sucessivamente, quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis. 
 
13.6. A segunda classificada só poderá prestar o serviço à Administração quando estiver esgotada 
a capacidade de prestação do serviço da primeira e assim, sucessivamente, de acordo com o 
consumo anual previsto para cada item do Anexo I – Termo de Referência - deste Edital. 
 
13.7. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados acompanhados de Notas Fiscais 
distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de 
Registro de Preços, Termo de Contrato, a quantidade, o valor unitário, o valor total e o local da 
entrega, além das demais exigências legais. 
 
14. DA CONTRATAÇÃO 
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14.1. As obrigações decorrentes da prestação do serviço constantes do Registro de Preços serão 
firmadas diretamente com o órgão ou usuário da Ata, observadas as condições estabelecidas 
neste Edital e o que dispõe o art. 62 da Lei nº 8.666.93, e será formalizada através de: 
 

14.1.1. Nota de Empenho ou documento equivalente, quando o objeto entregue 
não envolver obrigações futuras, inclusive assistência técnica nos equipamentos em comodato. 

 
14.1.2. Nota de Empenho ou documento equivalente e Termo de Contrato de 

fornecimento, quando presentes obrigações futuras e /ou assistência técnica e fornecimento de 
forma parcelada. 
 
14.2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato será de 03 (três) 
dias úteis, contados da convocação. 
 
14.3. Os quantitativos de prestação de serviço serão os fixados em Nota de Empenho e/ou 
Contrato e observarão, obrigatoriamente, os valores registrados em Ata. 
 
15. DO PREÇO E REALINHAMENTO 
 
15.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 
 

15.1.1 Consideram-se Preços Registrados aqueles atribuídos aos produtos/serviços, 
incluídas todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, 
seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não 
especificadas neste Edital. 

 
15.2. Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para 
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do Inciso 
II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos estabelecidos 
no Art. 15 e seguintes, da Resolução nº 1.412/2009. 
 
15.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre o realinhamento dos preços ou cancelamento do 
preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente 
justificado no Processo. 
 
15.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o Órgão Gerenciador, julgando conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 
preço, resguardada a compensação prescrita no subitem 15.9.3, liberando os fornecedores do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
 
15.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 
Comissão Permanente de Licitação notificará o fornecedor/prestador de serviço com o primeiro 
menor preço registrado para o item ou lote, visando à negociação para a redução de preços e sua 
adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
 

15.5.1. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Administração 
formalmente desonerará o prestador de serviço em relação ao item ou lote e cancelará o seu 
Registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 

 
15.5.2. Simultaneamente, procederá a convocação dos demais prestadores de serviço, 

respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
 

15.6. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e, o prestador de 
serviço não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento 
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devidamente instruído, pedir Realinhamento de Preços ou o cancelamento de seu Registro. 
 

15.7. A comprovação, para efeitos de Realinhamento de Preços ou do pedido de Cancelamento 
do Registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços 
inicialmente pactuados, mediante juntada de Planilha de Custos, Lista de Preços de Fabricantes, 
Notas Fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da 
Proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 
15.8. O realinhamento será precedido de pesquisa prévia no mercado fornecedor, Banco de 
Dados, Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das 
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a justa 
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o 
pedido. 
 
15.9. Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os prestadores de serviço no 
sentido de estabelecer negociação visando à manutenção dos preços originariamente registrados, 
dando-se preferência ao prestador de serviço de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos 
demais classificados, respeitando a ordem de classificação. 
 

15.9.1. Frustrada a negociação da manutenção do preço originalmente oferecido, o Órgão 
Gerenciador abrirá prazo para apresentação de novas Propostas, observado o seguinte: 

 
a) As Propostas com os novos preços deverão constar de envelope lacrado, a ser 

entregue na data, local e horário previamente determinado. 
 

            b) O novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço inicial apresentado em 
Proposta e o preço de mercado vigente à época da Licitação, sendo registrado o de menor valor. 
 

15.9.2. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes 
não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a 
Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores/prestadores de serviço dos compromissos 
assumidos, sem aplicação de penalidade. 

 
15.9.3. Na fase da negociação de realinhamento de preços de que trata o subitem 15.6, 

ficará a empresa licitante condicionada a atender as solicitações de prestação de serviço dos 
órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação dos 
valores dos serviços já executados, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 

 
15.10. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser 
consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas 
vinculadas. 
 
15.11. Na ocorrência de cancelamento de Registro de Preço para o item, poderá o Gestor da Ata 
proceder à nova Licitação para a aquisição do serviço, sem que caiba direito de recurso. 
 
16. DO PAGAMENTO 
 
16.1. O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Bancária em favor da prestadora 
de serviço, mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 
setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, 
inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

             
Declaração do Compromisso de, a qualquer tempo, informar sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis, a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos à Habilitação, devidamente 
assinada pelo representante legal da empresa participante, na forma determinada no Artigo 32, 
§2º da Lei Federal de Licitações, conforme Anexo V deste Edital. 
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16.2. O prazo de pagamento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento 
definitivo de cada solicitação, contados do aceite das Faturas / Notas Fiscais. 

 
16.3. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela prestadora de serviço, 
de que se encontra regular com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social, 
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
 
16.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado, para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
16.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, ao seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 
 
16.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins 
de atendimento das condições contratuais. 
 
16.7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor do 
fornecedor. 
 
16.8 O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que 
lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras. 
 
16.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância de 
prazo de pagamento pela prestadora de serviço, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
 
16.10. A Administração efetuará retenção na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à prestadora de serviço classificada. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

    17.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na            
 execução, à Contratada poderão ser aplicadas as seguintes sanções, sem prejuízo de outras 
 previstas na legislação vigente, garantida a prévia defesa: 
 
 a) Advertência formal; 
     b) Multa diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor mensal do contrato; 
 c) Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 
 d) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 
 e) Suspensão temporária de participação em Licitação ou impedimento de contratar com a 
 Administração por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado Estadual de 
 Cadastramento e Habilitação, emitido pela Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores. 
 
 17.2 As sanções previstas no Item anterior serão aplicadas na proporção da gravidade da 
infração, conforme tabela indicativa abaixo: 
 
 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INFRINGIDA 
ESPÉCIE DE SANÇÃO 

ADVERTÊNCIA MULTA SUSPENSÃO 

Primeira ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas no Item 10.1, alíneas “f”, 
“g”, “n”, “o” e “s”, do Anexo I - Termo de 
Referência, deste Edital. 

Item 17.1, alínea 
“a”, deste Edital. 

- - 

Segunda ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas no Item 10.1, alíneas “f”, 

- 
Item 17.1, 
alínea “c”, 

- 
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“g”, “n”, “o” e “s”, do Anexo I - Termo de 
Referência, deste Edital. 

deste Edital. 

Primeira ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas no Item 10.2, alíneas “a”, 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “k”, do Anexo 
I - Termo de Referência, deste Edital. 

Item 17.1, alínea 
“a”, deste Edital. 

- - 

Segunda ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas no Item 10.2, alíneas “a”, 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “k”, do 
Anexo I - Termo de Referência, deste Edital. 

- 
Item 17.1, 
alínea “c”, 
deste Edital. 

- 

Infração ao disposto no Item 10.1, alíneas “h” 
e “i”, do Anexo I - Termo de Referência, deste 
Edital. 

- 
Item 17.1, 
alínea “c”, 
deste Edital. 

- 

Infração ao disposto no Item 10.1, alíneas “a”, 
“b”, “c”, “d”, “e”, “k”, “l”, “m”, “p”, “q”, “r”, “t” e 
“u”, do Anexo I - Termo de Referência, deste 
Edital. 

- 
Item 17.1, 
alínea “b”, 
deste Edital. 

- 

 
17.3. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas na Tabela do Item 
17.2 (OBRIGAÇÃO CONTRATAUAL INFRIGIDA), a contratante poderá aplicar à Contratada 
quaisquer das sanções listadas no Item 17.1 deste Edital, consideradas a natureza e a gravidade 
da infração cometida, sem prejuízo da  responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem. 

 
17.4. Em caso de rescisão contratual, a critério da Administração, e considerando a gravidade da 
conduta do contratado, poderá ser aplicada a sanção prevista no Item 17.1, alínea “e”, deste 
Edital,  cumulativamente com aquela prevista na alínea “d” do mesmo dispositivo. 
 
17.5. As sanções referidas neste Edital serão aplicadas nos autos do processo de gestão do 
contrato, no qual será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.6. Ao órgão usuário, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das 
obrigações relativas ao contrato de fornecimento ou serviços, caberá a aplicação das demais 
penalidades previstas no instrumento de convocação, 
 
17.7. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba.  
 
18. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
 
18.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 
vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e por iniciativa do Gestor da Ata, 
quando: 
 

18.1.1. A prestadora de serviço não formalizar o Contrato decorrente do Registro de 
Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da 
Ata, sem justificativa aceitável; 
 

18.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de 
ajuste; 
 

18.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver 
êxito na negociação; 
 

 18.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por 
motivos elencados no Art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/83; 

 
 18.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
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18.2. Cancelado do Registro de Preço induzirá na convocação do fornecedor com classificação 
imediatamente subsequente. 
 
18.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo Processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 
 
19.  DOS ESCLARECIMENTOS DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
19.1. Declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer proponente poderá declinar na própria sessão a 
intenção motivada de recorrer da decisão. 
 

19.1.1. Admitido o Recurso, a Pregoeira suspenderá a sessão, concedendo o prazo de 03 
(três) dias corridos contados da intimação para a apresentação das razões recursais, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para em igual número de dias apresentar contra razões, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos Autos, com a finalidade de subsidiar a preparação dos instrumentos recursais. 
 

19.1.2. O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior responsável pela autorização 
da licitação por intermédio da Pregoeira e deverá declinar sobre a motivação sustentada na 
sessão. 

 
19.1.3. Acolhidas as razões recursais pela Pregoeira este retomará a sessão, no dia e 

hora estabelecida, para a reformulação do ato combatido e consequente adjudicação do objeto ao 
licitante vencedor. 

 
19.1.4. Não ocorrendo retratação da decisão pela Pregoeira, este emitirá relatório 

circunstanciado expondo suas razões de manutenção da decisão e fará subir à autoridade máxima 
competente para a emissão de parecer final e adjudicação do objeto ao licitante vencedor. 

 
19.1.5. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a 

decadência do direito de recorrer. 
 
19.1.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 
 
19.1.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 
 

19.2. Até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para recebimento das Propostas e 
Habilitação, o licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório. 
 

19.2.1. O não exercício de impugnação do prazo acima fixado decairá o direito de fazê-
lo administrativamente. 

 
19.2.2. O instrumento de impugnação deverá ser dirigido à autoridade que expediu o 

ato convocatório. 
 
19.2.3. O acolhimento das razões apresentadas no instrumento de impugnação 

importará na designação de nova data para a realização da Licitação. 
 

   19.2.4. A ausência de decisão administrativa definitiva relativa aos atos combatidos na 
impugnação em data anterior ao fixado para realização da Licitação, confere ao licitante a sua 
permanência no certame até a ocorrência deste evento. 
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 19.2.5. OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO ITEM 19 DESTE INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NO SETOR COMPETENTE DESTA 
CASA LEGISLATIVA. 

 
20 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
                                                                              
20.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.                       
                                                                              
20.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento.                                         
 
21 - DO CONTRATO 
                                                                              
21.1. Quando da utilização da Ata de Registro de preços será elaborado o respectivo Termo de 
Contrato, onde o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar o mesmo, 
desde que obedecidas todas as exigências estabelecidas neste Edital, e de conformidade com a 
proposta aceita.                                             
                                                                              

12.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 
para habilitação para assinar o contrato.  

                                                   
21.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a 
ordem de classificação, para celebrar o contrato.          
                                    
21.2. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
comunicação para tal, através de fax ou correio eletrônico. 
                                                        
21.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
22 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
22.1. As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas com Recursos Orçamentários da 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a qual será informada pelo setor competente 
quando da utilização da Ata de Registro de preços. 
 
23. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
23.1 Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, convocará  a licitante vencedora 
para, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços 
que, após cumpridos os requisitos de publicidade, nas condições estabelecidas neste Edital. O 
prazo da convocação poderá ser prorrogado quando solicitado pela licitante vencedora do certame 
durante o transcurso do referido prazo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Órgão 
Gerenciador. 
 
23.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua publicação. 
 
 23.2.1. Durante seu prazo de validade, a proposta selecionada no registro de preço ficará 
à disposição da Administração, para que se efetuem as contratações nas oportunidades e 
quantidades necessárias, até o limite estabelecido. 
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24.  DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
24.1. Será registrado o valor da licitante vencedora, conforme ordem de classificação, observando-
se o seguinte: 
 
a) Os preços registrados e a indicação do respectivo Contratado, serão divulgados em órgão 
oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 
 
b) Os órgãos não participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade da 
contratação, recorrer ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda 
à indicação do Contratado e respectivos preços a serem praticados. 
 
25.  DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
25.1. A contratação com o licitante registrado será formalizada por intermédio de Contrato no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o contrato. Este prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela concorrente vencedora 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Contratante. 
 
25.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, e o 
contrato dentro do prazo ora estabelecido caracterizará o descumprimento total das obrigações 
assumidas, reservando-se à Contratante o direito de, independente de qualquer aviso ou 
notificação, realizar nova licitação ou convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 
classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas condições da proposta vencedora. 
 
25.3.  Cabe ao órgão gerenciador indicar o gestor do contrato. 
 
25.4. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme o art. 57, II da Lei 8.666/93. 
 
25.5. Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, a licitante vencedora deverá manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
25.6. A taxa de desconto permanecerá fixa e irreajustável durante a vigência do contrato. 
 
25.7 As exigências da prestação de serviço, as quantidades e os prazos, bem como demais 
condições constam no Termo de Referência, Anexo I e no instrumento contratual a ser celebrado 
com o licitante vencedor registrado, conforme Minuta de Contrato, Anexo IX deste Edital. 
 
26. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
26.1. O pagamento será efetuado à Contratada, sem qualquer acréscimo financeiro, mediante 
depósito bancário em sua conta corrente, em até 30 (trinta) dias subsequentes à apresentação da 
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor do contrato. 
 
26.2. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
 
26.3. A Contratada apresentará nota fiscal/fatura, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente 
ao do serviço prestado no protocolo da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, indicando na 
nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-corrente para efetivação 
do pagamento. 
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26.4. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Contratante. 
 
26.5. Havendo atraso no prazo estipulado no Caput, incidirá sobre o valor devido juros de mora de 
0,03% (três centésimo por cento) ao dia, referente ao período compreendido entre a data do 
vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação. 
 
26.6. O pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela contratada, de que se 
encontra regular com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
 
27. DAS PENALIDADES 
 
27.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no 
certame, cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

27.1.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais 
cominações legais. 
 
27.2. Se a licitante vencedora de maneira injustificada recusar-se a assinar a Ata de Registro de 
Preços e o Contrato no prazo estabelecido, ser-lhe-á aplicada multa compensatória de 10% (dez 
por cento) sobre o valor a ela adjudicado. 
 
27.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será obrigatoriamente 
precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
28. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
28.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento da Contratante, na classificação funcional programática 
01.101.01.122.5046.4216 no elemento de despesa 33903700.100. 
 
29 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
29.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, 
quanto a falhas ou irregularidades que o viciarem. 
                                                                      
29.2 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação 
e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.        
                                                                            
29.3 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na sessão.  
                                                            
29.4. Serão desclassificadas as Propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais 
vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis, preço global 
ou unitário simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero. 
 
29.5. É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção 
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de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão 
posterior de documento que deveria ser apresentado em sessão pública da Licitação. 
 
29.6. Fica assegurado ao Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Licitação, 
observada as disposições contidas no Art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
29.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem como, pelo custo da preparação e 
apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
29.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo comunicação ao 
contrário. 
 
29.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. 
 
29.10. O descumprimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e da exata compreensão de sua 
Proposta, durante a realização da sessão pública da Licitação. 
 
29.11. As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios de que regem 
o procedimento licitatório e o Contrato. 
 
29.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou, anulada, no todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
comprovado.  
                
29.13. O ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação. 
 
29.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira com base na legislação vigente. 
 
29.15. Os envelopes contendo a “Documentação e Propostas” eliminadas do certame ficarão à 
disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da 
Licitação. Após este período, serão destruídos. 
 
29.16. As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após homologação do 
procedimento pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba. 
 

 A PREGOEIRA, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PODERÁ RELEVAR 
OMISSÕES PURAMENTE FORMAIS OBSERVADAS NA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, 
DESDE QUE NÃO CONTRARIEM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÃO COMPROMETAM A 
LISURA DA LICITAÇÃO, SENDO POSSÍVEL A PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA DESTINADA A 
ESCLARECER OU A COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, PODENDO TAMBÉM 
ESTABELECER UM PRAZO DE 24 HORAS PARA RESOLUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. O NÃO 
CUMPRIMENTO DO PRAZO ACARRETARÁ EM AUTOMÁTICA INABILITAÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME O CASO.    

 

 A critério da Pregoeira a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário 
definidos por ela, o qual será registrado em Ata.                      

 

 Compete à pregoeira suprimir as incorreções meramente formais por meio de 
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ERRATA do pregão, devidamente acostada aos autos do processo físico. 
 
29.17. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente Licitação poderão ser obtidos 
junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL da Assembleia Legislativa, localizada na Praça 
Vidal de Negreiros, 276, 1º andar, Sala  125, centro, João Pessoa/PB, telefone (83) 3214-4583. 
 
29.18. Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa - PB, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para processar as questões resultantes desta Licitação e que não possam 
ser dirimidas administrativamente. 
 
30.  DOS ANEXOS 
 
31.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 
 
a) Anexo I - Termo de Referência e anexos; 
b) Anexo II - Modelo de Declaração de que cumpre requisitos de habilitação; 
c) Anexo III - Modelo de Procuração; 
d) Anexo IV - Declaração nos termos do Art. 7º da Constituição; 
e) Anexo V- Modelo de Declaração da Existência de Fatos Impeditivos da                                           
Habilitação. (exigida somente em caso positivo); 
f) Anexo VI - Declaração de Micro Empresa; 
g) Anexo VII – Modelo da Proposta de Preços; 
h) Anexo VIII - Minuta da Ata de registro de preços; 
i) Anexo IX - Minuta do Contrato. 
 

João Pessoa,  09 de Outubro de 2017. 
 
 
 

_____________________ 
Francisca Célia M. Sarmento 

Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - SRP 
 

ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – PREÂMBULO  
 
1.1. Apresentamos a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, considerando o preço atualmente praticado, a 
definição de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o 
caso.  
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1. O presente Termo de Referência propõe reunir todos os elementos técnicos necessários e 
suficientes objetivando a contratação pelo sistema de Registro de Preços de empresa especializada 
para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, com fornecimento de 
profissionais e equipamentos necessários, no Prédio Sede e Anexos da Assembleia Legislativa da 
Paraíba. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO SERVIÇO 
 
3.1. Atender às necessidades dos serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e 
noturna, de forma a garantir a segurança das instalações da Assembleia Legislativa da Paraíba, não 
permitindo a depredação, violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em 
dano ao patrimônio, e assegurar a integridade física dos parlamentares e servidores no desempenho 
de suas atividades, bem como dos que eventualmente transitam nas instalações desta Casa 
Legislativa, decorrente da ação de terceiros ou de pessoas da própria Instituição, a qualquer hora, no 
ambiente de trabalho. 
 
4 - DAS JORNADAS DE TRABALHO E DOS POSTOS DE VIGILÂNCIA 
 
4.1. A distribuição interna e externa dos Postos de Vigilância será gerenciada pela fiscalização do 
contrato, a cargo da Diretoria de Segurança desta Casa Legislativa. 

 
4.2. Os Postos de Vigilância obedecerão às escalas de trabalho e quantitativos, conforme quadro 
abaixo: 

 

ITEM ESCALAS DE TRABALHO 

QUANTIDADES 

POSTOS DE 
VIGILÂNCIA 

VIGILANTES 

01 
Vigilância armada diurna de 12hx36h de Segunda-Feira a 
Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes. 

04 08 

02 
Vigilância desarmada diurna de 12hx36h de Segunda-Feira a 
Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes. 

12 24 

03 
Vigilância desarmada diurna de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, de segunda a sexta-feira, envolvendo 1 (um) 
vigilante. 

30 30 

04 
Vigilância armada noturna de 12hx36h de Segunda-Feira a 
Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes. 

10 20 

05 
Vigilância desarmada noturna de 12hx36h de Segunda-Feira 
a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes. 

07 14 

 TOTAL  63 96 
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4.3. Os Postos de Vigilância com escala de trabalho de 44 horas semanais envolvem 01 (um) 
vigilante e os Postos de Vigilância com escala de trabalho de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas 
envolvem 02 (dois) vigilantes. 
 
4.4. Os postos de serviços com jornada de 44h (quarenta e quatro) horas semanais serão executados 
de segunda-feira a sexta-feira, com intervalo mínimo legal para almoço de 30 (trinta) minutos. 
 
5. DO FUNDAMENTO LEGAL (DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) 
 
5.1. As disposições constantes deste Termo de Referência foram elaboradas com base nos seguintes 
normativos: 
 
a) A Constituição Federal (artigo 37, XXI); 
b) A Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nº 9.648/98 e nº 9.854/99; 
c) A Lei Federal nº 10.520/02; 
d) O Decreto Federal nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014; 
e) O Decreto Estadual nº 34.986/2014; 
f) As Resoluções nº 1.219/2007 e 1.412/2009; 
g) As demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos. 
 
5.2. Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características, 
enquadram-se no conceito de serviço comum. 
 
6 - DO MÉTODO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. Os serviços de vigilância armada e desarmada diurna e noturna serão executados 
ininterruptamente, de modo ostensivo e preventivo para guarda e proteção dos bens móveis e 
imóveis, de fiscalização, triagem, monitoramento do acesso de pessoas, veículos, materiais, 
operação de sistemas de segurança e rondas nas áreas internas, externas e adjacentes do Prédio 
Sede e Anexos da Assembleia Legislativa da Paraíba. 
 
7 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
a) Permitir o ingresso nas instalações desta Casa Legislativa somente de pessoas previamente 
autorizadas e identificadas; 
b) Aplicar, nas atividades diárias, os princípios de relações públicas e humanas recebidos nos cursos 
de formação, atendendo ao público, orientando e prestando informações; 
c) Dar cobertura às autoridades que transitarem em sua área de serviço, quando solicitado pela 
fiscalização do contrato; 
d) Controlar a entrada e saída de materiais e bens não patrimoniais e reter as autorizações para a 
saída de bens pertencentes à ALPB; 
e) Controlar com rigor diariamente, inclusive nos feriados e finais de semana, a entrada e saída de 
veículos e de pessoas, anotando em documento próprio, de acordo com a finalidade, o horário, o 
nome, identidade, registro ou matrícula, cargo, placa do carro, órgão de lotação, local de destino e 
tarefa a executar; 
f) Colaborar com a Polícia Civil, Militar e Federal, nas ocorrências de ordem policial dentro das 
instalações da ALPB, facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de 
testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 
g) Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto de Vigilância, 
adotando as medidas de segurança, conforme orientação recebida da ALPB, bem como as que 
entenderem oportunas; 
h) Comunicar imediatamente à ALPB, bem como ao responsável pelo Posto de Vigilância, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, e que possa vir a representar risco à 
segurança desta Casa Legislativa para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
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i) Manter afixado no Posto de Vigilância, em local visível, o número do telefone da Delegacia de 
Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela Contratante da instalação e outros 
de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades; 
j) Repassar aos vigilantes que estarão assumindo os Postos de Vigilância, quando da rendição, todas 
as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas 
imediações; 
k) Assumir diariamente o Posto de Vigilância, devidamente uniformizado, com aparência pessoal 
adequada e identificado, portando crachá com fotografia recente; 
l) Manter os vigilantes nos Postos de Vigilância, não devendo se afastar de seus afazeres, 
principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 
m) Registrar e controlar, juntamente com a Contratante, diariamente, a frequência e a pontualidade 
de seu pessoal, bem como as ocorrências do Posto de Vigilância em que estiver prestando seus 
serviços; 
n) Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a 
placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área 
interna da ALPB, mantendo sempre os portões fechados; 
o) Executar as rondas diárias, conforme a orientação recebida da Contratante verificando todas as 
dependências das instalações, adotando cuidados e providências necessários para o perfeito 
desempenho das funções e manutenção da tranquilidade; 
p) Proibir a utilização do Posto de Vigilância para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de 
servidores, de empregados ou de terceiros, bem como verificar a existência de objetos, pacotes ou 
embrulhos suspeitos abandonados por ocasião da vistoria dos ambientes; 
q) Preencher corretamente todos os formulários de controle e livros de ocorrências, assinando-os e 
colocando o número da matrícula, o nome do posto e apresentando-os ao término do turno à 
coordenação administrativa da unidade competente da Contratante, para que tome conhecimento das 
ocorrências havidas; 
r) Acompanhar e revistar, quando necessário, a saída de lixo e entulhos; 
s) Efetuar vistoria em todo o ambiente do Posto de Vigilância, quando da troca de turno, 
acompanhado de seu substituto, comunicando-lhe todas as ocorrências e orientações recebidas e em 
vigor, que deverão estar registradas em livro próprio de forma legível e de fácil leitura, bem como, 
entregando-lhe todo o material e as chaves, sob sua guarda; 
t) Zelar pela limpeza e conservação do posto de trabalho; 
u) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, e qualquer tipo de 
atividade comercial junto ao Posto de Vigilância e imediações sem a devida e prévia autorização as 
ALPB e que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações; 
v) Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto de Vigilância, comunicando o fato ao responsável 
pela instalação e à segurança da Contratante, no caso de desobediência; 
w) A programação dos serviços será feita periodicamente pela Contratante e deverão ser cumpridos, 
pela Contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança 
das instalações, dos servidores e das pessoas em geral. 
 
8 - DO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 
 
8.1. A Contratada deverá fornecer 02 (dois) uniformes por ano e seus complementos à mão-de-obra 
envolvida, conforme a seguir descrito, de acordo com o clima da região e com o disposto no 
respectivo acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho: 
 
8.1.1. VIGILÂNCIA ARMADA: 
a) calça; 
b) camisa de mangas curtas; 
c) cinto de nylon; 
d) sapatos; 
e) quepe com emblema; 
f) jaqueta de frio ou japona; 
g) capa de chuva; 
h) crachá; 
i) revólver calibre 38 com munição; 
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j) cinto com coldre e baleiro; 
l) distintivo tipo broche; 
m) livro de ocorrências; 
n) cassetete e porta cassetete; 
o) apito e cordão de apito; 
p) lanterna 03 pilhas; e pilhas para lanterna; 
q) colete de proteção; 
r) rádio de comunicação e bateria de rádio; 
s) algemas. 
 
8.1.2. VIGILÂNCIA DESARMADA: 
 
a) Paletó na cor preta, em tecido tipo microfibra ou tiwei, forrado internamente, inclusive na manga e 
emblema da empresa, bordado na parte externa do bolso; 
b) Calça em modelo social; tecido e cor idênticos ao do paletó; braguilha forrada; cós entretelado, 
forrado, com passadores no mesmo tecido da calça; 02 bolsos laterais, embutidos; 02 bolsos 
traseiros embutidos, com uma casa vertical e um botão; 
c) Gravata em tecido liso de cor preta, 100% poliéster; 
d) Camisa em tecido cor azul claro; mangas compridas com punho simples; bolso na parte superior 
do lado esquerdo, sobreposto; 
e) Cinto masculino em couro constituído de 1 (uma) face na cor preta sem costura, fivela em metal, 
com garra regulável; 
f) Sapato tipo social de cor preta; 
g) Meias tipo social de cor preta; 
h) Capa de chuva; 
i) Crachá. 
 
8.2. A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniformes e 
equipamentos a seus empregados ou a ALPB, além dos já previstos nas planilhas. 
 
8.3 A Contratada deverá apresentar à ALPB a relação de armas e cópias autenticadas dos 
respectivos “Registro de Arma” e “Porte de Arma”, que serão utilizadas pela mão-de-obra nos Postos 
de Vigilância, até a assinatura do Contrato. 
 
8.4 A Contratada oferecerá munição com procedência de fabricante, não sendo permitido, em 
hipótese alguma, o uso de munições recarregadas. 
 
9 - DAS OBRIGACÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
9.1. A Contratante compromete-se a: 
 
a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para esse fim, na 
forma prevista na Lei Nº 8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas 
e/ou glosas que se fizerem necessárias; 
b) Indicar as áreas onde os serviços serão executados, assegurando o livre acesso dos empregados 
da Contratada, quando devidamente identificados; 
c) Efetuar pagamento na forma convencionada no instrumento contratual; 
d) Notificar a Contratada, por escrito, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazos para sua correção, sob pena de aplicação das sanções 
previstas neste contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela Contratante; 
e) Prestar todas as informações e esclarecimentos que os empregados da Contratada, executores 
dos serviços, solicitarem para o desenvolvimento dos trabalhos; 
f) Seguir as orientações sobre os princípios subjacentes à responsabilidade social e formas de 
integrar o comportamento socialmente responsável na organização de acordo com os parâmetros 
estabelecidos na NBR ISO 26000:2010 da ABNT; 
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g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com o 
termo de referência, as cláusulas contratuais e a sua proposta; 
h) Avaliar as aptidões, postura e conhecimento do serviço dos profissionais colocados à disposição 
da Contratante, inclusive dos eventuais substitutos, reservando o direito de recusar aqueles que 
julgarem inaptos para a execução dos serviços contratados; 
i) Orientar quanto ao funcionamento da estrutura organizacional desta ALPB e Normas Internas 
vigentes; 
j) Proibir a utilização da mão de obra Contratada em atividades alheias às especificadas no Termo de 
Referência e que não estejam de acordo com as funções da categoria; 
k) Colocar à disposição dos empregados da Contratada, local para guarda de uniformes, e outros 
pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 
l) Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sobre 
os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da Contratada. 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
10.1. São obrigações e responsabilidades da Contratada: 
 
a) Apresentar toda a documentação e informações necessárias à assinatura do termo de contrato; 
b) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Administração, adotando os critérios de segurança da legislação vigente, isentando 
a Administração de quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 
c) Apresentar ao fiscal do Contrato, até a data efetiva de início dos serviços, relação dos empregados 
da que prestarão os serviços nas dependências da Contratante; 
d) Indicar formalmente e manter preposto responsável pelo acompanhamento efetivo da execução 
dos serviços; 
e) Iniciar efetivamente a prestação dos serviços na data do inicio da vigência do contrato; bem como 
prover todas as condições necessárias a tal prestação de serviços; 
f) Executar todos os serviços ajustados nas condições pactuadas em contrato, através de 
profissionais devidamente qualificados e regularizados, bem como adequadamente equipados com 
fardamentos e equipamentos de proteção individual; 
g) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem assim os que compõem a regularidade de seus empregados; 
h) Garantir a continuidade dos serviços, procedendo à imediata substituição de profissionais 
eventualmente ausentes; 
i) Atender eventuais acréscimos de serviços solicitados pela ALPB, bem como substituir qualquer 
profissional vigilante, quando solicitado pela Contratante; 
j) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
contratante na execução dos serviços; 
k) Responsabilizar-se objetivamente por eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros na 
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 
l) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas ligadas à prestação dos serviços em 
tela, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou 
prepostos, no desempenho dos serviços objeto do contrato; bem como junto a seus fornecedores 
regulares; 
m) Comprovar, quando da apresentação do profissional para prestação do serviço, a formação 
técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de Certificado de Curso de Formação de 
Vigilantes, expedido por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas; 
n) Manter seus empregados, quando em serviço, devidamente identificados mediante o uso de 
fardamento e crachás; 
o) Cumprir integralmente todos os encargos e obrigações trabalhistas fixados na legislação vigente, 
assim como em Acordo Coletivo de Trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho ou Sentença 
Normativa; 
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p) Fornecer, sem ônus adicional à Contratante, os equipamentos de segurança, fardamentos, 
crachás; 
q) Apresentar mensalmente a documentação necessária ao pagamento; 
r) fornecer seguro de vida em grupo aos seus empregados, nos termos da legislação vigente; 
s) Apresentar ao gestor do contrato, 30 dias após o início da execução dos serviços, ou sempre que 
houver substituição, cópia, acompanhada do original, dos documentos a seguir relacionados: 
s1) Atestado de antecedentes civil e criminal no âmbito estadual e nacional da mão de obra oferecida 
para atuar nas instalações da ALPB; 
s2) Cópia do contrato de trabalho; 
s3) Registro de emprego e cópia das páginas da carteira de trabalho e Previdência Social atestando a 
contração; 
s4) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização de exames médicos 
admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função; 
s5) Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP; 
s6) Comprovação que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva, 
se o serviço assim exigir; 
s7) Comprovantes de opção do vale transporte, quando for o caso, de acordo com a devida 
legislação; 
t) Cumprir tempestiva e integralmente as determinações da fiscalização do contrato. 
u) Prover anualmente eventos de capacitação, reciclagem e treinamento dos profissionais 
executantes dos serviços contratados, sem ônus adicional a Contratante, mantendo-os sempre 
qualificados para o bom desempenho de suas atribuições; 
 
10.2 – Obriga-se, ainda, a Contratada à: 
 
a) Providenciar livro de ocorrência, dotado de páginas numeradas e em três vias, onde serão 
registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos relevantes relativos aos serviços; 
b) Não divulgar e nem fornecer dados ou informações obtidos em razão do contrato, e não utilizar o 
nome da ALPB para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com 
autorização prévia; 
c) Levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não 
provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para 
reparação de eventuais danos causados; 
d) Não permitir a presença de funcionários da Contratada em área institucional que não seja imediata 
do trabalho e, ainda, em qualquer local fora do horário de trabalho; 
e) implantar no 1º dia do início da execução dos serviços a mão de obra no respectivo Posto de 
Vigilância, devidamente fardada; 
f) Efetuar a reposição da mão de obra no Posto de Vigilância, em caráter imediato, em eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
g) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 
solicitações pela Administração para impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, 
qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da ALPB; 
h) Atender de imediato às solicitações quanto a substituições de mão de obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 
i) Relatar à ALPB toda e qualquer irregularidade observada no Posto de Vigilância da instalação da 
prestação dos serviços; 
j) Inspecionar semanalmente o posto de serviço, no mínimo uma vez no período diurno e uma vez no 
período noturno; 
k) Os seus funcionários deverão usar arma somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na 
salvaguarda do patrimônio e pessoal – autoridades e servidores – desta ALPB, depois de esgotados 
todos os outros meios para a solução do eventual problema. 
 
10.3. Para o exercício da profissão, os profissionais alocados pela empresa contratada deverão 
preencher os seguintes requisitos:  
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a) Nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade portuguesa, estar legalmente amparado pelo 
Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº. 70436, de 18 de abril de 1972.  
b) Idade mínima de 21 (vinte e um), conforme o art. 16 da Lei nº. 7.102 de 20/6/1983.  
c) Estar quite com as obrigações eleitorais.  
d) Estar quite, com as obrigações do serviço militar, para os empregados do sexo masculino.  
e) Atestado médio de aptidão física e mental, para o exercício das atribuições inerentes às funções a 
serem desempenhadas.  
f) Certidão dos setores de distribuição dos Foros Criminais dos lugares, em que tenha residido nos 
últimos cinco anos, da Justiça Federal e Estadual.  
g) Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido nos 
últimos 5 (cinco) anos, expedida, no máxima, há 6 (seis) meses.  
h) Certificado do curso de formação de vigilantes expedido por instituição devidamente habilitada e 
reconhecida, com a respectiva data de validade.  

 
11 - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 
11.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, a ALPB 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, por 
servidor especialmente designado pela Administração. 
 
11.2. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle e avaliação sistemáticos 
pelo responsável pela fiscalização do contrato que submeterá seus pareceres, devidamente 
fundamentados, à consideração da Administração da contratante. 
 
11.3. Ficará a cargo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos desta Casa Legislativa 
o acompanhamento e gestão da execução total deste Contrato, que indicará servidor a quem 
competirá a fiscalização 
 
11.3.1. A fiscalização deste Contrato será realizada por servidor a ser indicado pela Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos desta Casa Legislativa 
 
11.4. À fiscalização dos serviços objeto deste contrato, compete: 
 
11.4.1. INICIALMENTE: 
 
a) Analisar e conhecer todos os elementos da contratação, elaborando uma planilha-resumo geral de 
todas as condições contratuais; 
b) Realizar o primeiro contato com o preposto indicado pela Contratada, definindo logísticas ou 
estratégias de execução dos serviços, bem como estabelecendo a metodologia de fiscalização do 
contrato, sendo tudo devidamente registrado através de ata circunstanciada; 
c) Elaborar planilha-controle dos empregados, destacando a identificação, as funções e os direitos; 
d) Exigir e conferir as carteiras de trabalho (CTPS) dos empregados, averiguando em especial a data 
de admissão, a função e a remuneração; 
e) Analisar e conferir as exigências específicas da Convenção Coletiva de Trabalho para a categoria 
profissional; 
f) Conferir o número de empregados efetivos em face da quantidade indicada na proposta; 
g) Exigir a apresentação dos equipamentos de segurança (EPI’s) necessários à execução, nos 
termos da legislação vigente; 
h) Exigir e analisar a qualidade dos equipamentos necessários à execução, nos termos indicados na 
relação fornecida pelo contratado, observadas a proposta da empresa; 
i) Proceder à abertura do livro de ocorrências; 
j) Estabelecer mecanismos e rotinas de fiscalização dos serviços, bem como de solicitações de 
adequações na execução dos serviços diretamente ao preposto legalmente constituído, de maneira a 
afastar a possibilidade de subordinação direta dos empregados ao fiscal da Administração; 
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k) Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços objeto deste contrato até a 
data contratualmente fixada; 
l) Analisar a capacitação pessoal da equipe de profissionais indicada pela Contratada para prestação 
dos serviços, observadas as exigências legais e as condições indicadas na proposta. 
 
11.4.2. DIARIAMENTE: 
 
a) Fiscalizar a efetiva execução dos serviços, através da constatação in loco da realização das tarefas 
e atividades pré-fixadas, bem como da conferência da freqüência, assiduidade e pontualidade dos 
empregados; 
b) Realizar a assinatura e registro de ocorrência no livro próprio, bem como anotar as determinações 
à Contratada para fins de conhecimento do preposto; 
c) Realizar visitas de inspeção periódicas e aleatórias aos locais de execução dos serviços; 
d) Elaborar relatórios fotográficos e/ou analíticos de eventuais ocorrências excepcionais, para fins de 
documentação e providências futuras; 
e) Solicitar eventuais substituições de equipamentos comprovadamente inadequados à execução dos 
serviços; 
f) Exigir o cumprimento rigoroso de todas as especificações técnicas inerentes aos serviços; bem 
como de todas as obrigações contratuais por parte da empresa; 
g) Comunicar à administração, formal e tempestivamente, irregularidades cometidas pelo particular 
contratado (registro no livro de ocorrência), passíveis de penalidades administrativas, após a 
manifestação prévia da Contratada; 
h) Comunicar ao gestor do contrato a necessidade de acréscimo e/ou supressões nos serviços, com 
as devidas justificativas técnicas ou pareceres, para fins de autorização prévia; 
i) Apresentar, sempre que solicitado, relatório circunstanciado da fiscalização da execução dos 
serviços; 
j) Manter o gestor do contrato devidamente informado quanto a sua execução. 
 
11.4.3. MENSALMENTE: 
 
a) Elaborar planilha-mensal de acompanhamento por empregado, contendo: identificação, função, 
dias efetivamente trabalhados, horas extras, férias, etc; 
b) Solicitar cópias das freqüências dos empregados, elaborando planilha com o número efetivo de 
dias e horas trabalhadas; 
c) Exigir e conferir comprovantes de quitação dos salários e direitos dos empregados, referentes ao 
mês anterior, inclusive auxílio transporte e vale alimentação; 
d) Exigir e conferir a comprovação do recolhimento do FGTS, cujo valor deverá vir discriminado por 
funcionário; 
e) Exigir e conferir a comprovação do recolhimento das contribuições ao INSS; 
f) Exigir e conferir as certidões negativas junto ao INSS, as Receitas Federal, Estadual e Municipal 
(se for o caso), bem como o FGTS; 
g) Exigir da empresa a apresentação das informações inerentes aos instrumentos de controle de 
qualidade dos serviços; 
h) Encaminhar a documentação de pagamento ao gestor do contrato, para fins de prosseguimento. 
 
11.4.4. OUTRAS ATIVIDADES EVENTUAIS: 
 
a) Acompanhar a data-base da categoria profissional, exigindo o imediato cumprimento das novas 
condições da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, ou instrumento equivalente, pela empresa; 
b) Proceder ao controle de férias e licenças dos empregados, exigindo a apresentação antecipada da 
escala anual de férias dos profissionais; 
c) Exigir o cumprimento das estabilidades provisórias (gestante, acidentes, etc) dos empregados pela 
Contratada; 
d) Proceder à documentação probatória de todas as diligências, solicitações, avaliações e atos 
praticados pela fiscalização, seja nos autos de processo de fiscalização seja no livro de ocorrências; 
e) Solicitar eventuais adequações de horários e escalas de execução dos serviços para melhor 
atender a necessidade da Administração; 
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f) Impugnar quaisquer metodologias e formas de execução em desacordo com as normas 
regulamentares e contratuais, fixando prazo para fins da efetiva correção; 
g) Emitir parecer quanto a eventuais necessidades de alterações contratuais, bem como quanto a 
eventuais renovações da avença, informando ao gestor do contrato para fins de adoção das 
providências cabíveis; 
h) Realizar outras atividades necessárias ao fiel cumprimento da obrigação de fiscalizar a execução 
do contrato, procedendo preventiva e, eventualmente, corretivamente no sentido de melhor atender 
ao interesse público. 
 
11.5. Não sendo fixado outro prazo específico, as determinações da Fiscalização deverão ser 
atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 
 
11.6. O acompanhamento contratual, além das atribuições fixadas no Item 8 deste Termo de 
Referência, será complementado pelas funções inerentes ao gestor de contratos da ALPB, nos 
termos das normas internas. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Bancária em favor da Contratada, 
mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.     
            
12.2. O prazo de pagamento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento 
definitivo de cada solicitação, contados do aceite das Faturas / Notas Fiscais. 
 
12.3. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela Contratada, de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito 
referidas na alínea ¨f¨ do subitem 11.4.3. 
 
12.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado, 
para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser 
contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
12.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, ao seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 
 
12.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais. 
 
12.7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor do fornecedor. 
 
12.8 O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras. 
 
12.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância de 
prazo de pagamento pela Contratada, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
 
12.10. A Administração efetuará retenção na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à Contratada. 

 
13 - DA REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA (FOLHA DE SALÁRIOS)  
 
13.1. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, será utilizada na presente 
contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja 
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
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trabalho ou equivalente, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra (folha de 
salários) e estiver vinculada às datas-base desses Instrumentos, conforme estabelece o art. 5º do 
Decreto nº 2.271/97.  
 
13.1.1. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade 
disposta no subitem 13.1, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato é direito da contratada e 
não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme estabelece o art. 37, inc. 
XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado à contratada receber o 
pagamento se mantidas as condições efetivas da proposta.  
 
13.1.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito 
ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em 
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultantes em 
datas diferenciadas.  
 
13.1.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base 
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, as sentenças 
normativas ou as convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.  
 
13.1.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, convenção coletiva ou 
sentença normativa deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente 
desses instrumentos. 
  
13.2. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data 
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da 
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra (folha de 
salários) e estiver vinculada às datas-base desses instrumentos.  
 
13.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu enseja à última repactuação.  
 
13.4. As repactuações envolvendo a mão de obra (folha de salários) serão precedidas, 
obrigatoriamente de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração 
dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo 
acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de 
custos objeto da repactuação. 
  
13.4.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, 
acordo coletivo ou convenção coletiva.  
 
13.4.2. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.  
 
13.4.3. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e 
não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com 
a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.  
 
13.4.4. O prazo referido no subitem 13.4.2 ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os 
atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos 
custos.  
 
13.4.5. A contratada poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
contratada.  
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13.4.6. As repactuações a que a contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do 
contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 
encerramento do contrato.  
 
13.4.6.1. A contratada deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o reconhecimento deste 
perante a contratante, a partir do 3º (terceiro) dia da data do depósito, e desde que devidamente 
registrado no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, o acordo ou a convenção coletiva 
de trabalho que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a 
data da assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente, conforme 
determinado nos Acórdãos TCU nos 1.827/2008 e 1.828/2008, do Plenário, Parecer AGU JT-02, 
aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente da Republica, publicado no Diário Oficial da União de 
06/03/2009, e § 7º do art. 40 da IN STLI nº 02/08, no caso em que serão reconhecidos os efeitos 
financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença 
normativa que alterou o salário da categoria profissional, observada a periodicidade anual.  
 
13.4.6.2. Se a contratada não exercer de forma tempestiva seu direito à repactuação no prazo 
estabelecido neste item e, por consequência, firmar o instrumento de adiamento de prorrogação do 
contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em 
relação ao último acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.  
 
13.4.6.3. Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser prorrogado e o instrumento de 
aditamento da prorrogação poderá conter cláusula - por solicitação da contratada, acompanhada das 
devidas justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo 
estabelecido neste item para solicitação de repactuação, ou por interesse da Administração, 
devidamente justificado - prevendo a possibilidade de repactuação pretérita com efeitos financeiros 
desde a data estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que 
alterou o salário da categoria profissional:  
 
a) O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data da prorrogação 
contratual;  
b) O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado, ou procedida à solicitação de 
repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em que o processamento da 
repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a prorrogação.  
c) Qualquer outra situação em que a contratada, comprovadamente, não tiver dado causa para que a 
solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo estabelecido neste item, ou que haja 
interesse da contratante.  
 
13.5. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte:  
 
I. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;  
II. Em data futura, desde que acordado entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade 
para concessão das próximas repactuações futuras; ou 
III. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver 
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma do acordo, convenção ou 
sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito 
de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em 
repactuações futuras.  
 
13.6. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a 
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  
 
13.7. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93.  

 
14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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14.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, com vantagens 
para a Contratante, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
15 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
15.1 Para a assinatura do contrato, a Contratada prestará garantia no valor correspondente ao 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato em uma das modalidades definidas no 
art. 56 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
assinatura do contrato o comprovante de prestação de garantia. A não apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 
 
15.3. A garantia oferecida deverá permanecer íntegra ao longo de toda execução do contrato. Caso 
seja utilizada para caucionar os interesses da ALPB, a Contratada deverá reapresentá-la em 48h 
(quarenta e oito) horas, nos exatos termos inicialmente pactuados. 
 
15.4. Fica vedado à Contratada pactuar com terceiros, cláusulas de não ressarcimento ou não 
liberação do valor dado em garantia de multas por descumprimento pactual. 
 
15.5. A validade da Garantia deverá ultrapassar em 90 (noventa) dias a vigência do contrato de que 
trata o item 14 deste Termo de Referência: 
 
15.5.1. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a Contratada pagou todas as 
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 
 
15.5.2. Caso o pagamento de que trata o subitem anterior não ocorra até o fim do segundo mês após 
o encerramento da vigência contratual, a Garantia será utilizada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pela Administração. 

 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
16.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, 
à Contratada poderão ser aplicadas as seguintes sanções, sem prejuízo de outras previstas na 
legislação vigente, garantida a prévia defesa: 
 
a) Advertência formal; 
b) Multa diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor mensal do contrato; 
c) Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 
d) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 
e) Suspensão temporária de participação em Licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado Estadual de 
Cadastramento e Habilitação, emitido pela Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores. 
 
16.2 As sanções previstas no Item anterior serão aplicadas na proporção da gravidade da infração, 
conforme tabela indicativa abaixo: 
 
 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INFRINGIDA 
ESPÉCIE DE SANÇÃO 

ADVERTÊNCIA MULTA SUSPENSÃO 

Primeira ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas no Item 10.1, alíneas “f”, 
“g”, “n”, “o” e “s”. 

Item 16.1, alínea 
“a”. 

- - 

Segunda ocorrência: transgressão das - Item 16.1, - 
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obrigações insertas no Item 10.1, alíneas “f”, 
“g”, “n”, “o” e “s”. 

alínea “c”. 

Primeira ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas no Item 10.2, alíneas “a”, 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “k”. 

Item 16.1, alínea 
“a”. 

- - 

Segunda ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas no Item 10.2, alíneas “a”, 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “k”. 

- 
Item 16.1, 
alínea “c”. 

- 

Infração ao disposto no Item 10.1, alíneas “h” 
e “i”. 

- 
Item 16.1, 
alínea “c”. 

- 

Infração ao disposto no Item 10.1, alíneas “a”, 
“b”, “c”, “d”, “e”, “k”, “l”, “m”, “p”, “q”, “r”, “t” e 
“u”. 

- 
Item 16.1, 
alínea “b”. 

- 

 
16.3. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no Item 16.2, a 
contratante poderá aplicar à Contratada quaisquer das sanções listadas no Item 16.1 deste Termo de 
Referência, consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem. 
 
16.4. Em caso de rescisão contratual, a critério da Administração, e considerando a gravidade da 
conduta do contratado, poderá ser aplicada a sanção prevista no Item 16.1, alínea “e”, 
cumulativamente com aquela prevista na alínea “d” do mesmo dispositivo. 
 
16.5. As sanções fixadas nesta cláusula serão aplicadas nos autos do processo de gestão do 
contrato, no qual será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa. 
 
17 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
17.1. Modalidade: Pregão Presencial. 
 
17.2. Tipo: Menor Preço Global. 
 
17.2.1. Justificativa: O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e 
desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. 
Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02, o pretendido certame licitatório 
deverá ser processado na modalidade pregão, na forma presencial e do tipo menor preço global. 
Ressalte-se que a opção pelo menor preço global deve-se a indivisibilidade do objeto contratado. 
 
17.3. Aplicação do direito de preferência. Lei Complementar n° 123/06. 
 
17.3.1. Justificativa: A participação exclusiva de micro e pequenas empresas, prevista no art. 48 da 
Lei Complementar nº 123/06, não será utilizada em razão de ter o valor estimado ficado acima de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 
17.4. Critério de Habilitação Jurídica. 
 
17.4.1. Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com 
todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso de 
sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 
Administradores; 
 
17.4.2. Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua 
inscrição, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
 
17.4.3. Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
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17.5. Critério de Habilitação Fiscal e Trabalhista 
 
17.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ). 
 
17.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
 
17.5.3. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (CPEND) - (certidão expedida conjuntamente pela RFB e pela PGFN,referente 
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), inclusive os créditos 
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do 
art. 11 da Lei nº 8.212/1991 , às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU). 
 
17.5.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – 
Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
17.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo 
órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei. 
 
17.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (ISS), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei. 
 
17.5.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
17.5.8. Conforme previsto nos arts. 42 e 43 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo 
apresentar toda a documentação no envelope de contendo os documentos de Habilitação para efeito 
desta comprovação, mesmo que apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição referente à 
comprovação referida, 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 
efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n

o
 8.666/93 

e nas demais leis referentes à matéria, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
17.6. Critério de Habilitação Econômico-Financeiro 
 
17.6.1. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, 
apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados quando encerrados há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação das propostas, tomando como base a variação do 
IGP-DI ocorrida no período.  
 
17.6.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há 
no mínimo de 30 (trinta) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo 
deste Edital. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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17.7. Critério de Habilitação Técnica Operacional 
 
17.7.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por entidades integrantes de Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresas privadas que comprovem 
aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos equivalentes em pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do objeto licitado, 
em papel timbrado do mesmo, com firma reconhecida do seu representante legal constando: 
 
a) Identificação da empresa, incluindo endereço, telefone e CNPJ; 
b) I Os atestados deverão ainda conter o local e a data da sua emissão, bem como a identificação do 
responsável pela assinatura e seu cargo. 
c) Cópia do contrato da licitante com a empresa cliente que ampare o atestado de capacidade 
técnica. 
d) Todos os atestados deverão ser entregues na versão original ou em cópia autenticado em cartório. 
 
17.7.1.1. Para efeito de caracterização desta semelhança é definida como relevante as seguintes 
parcelas de serviços: 
 
a) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo de 02 (dois) postos de vigilância 
armada diurna de 12hx36h; 
b) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo de 06 (seis) postos de vigilância 
desarmada diurna de 12hx36h; 
c) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo 15 (quinze) postos de vigilância 
desarmada diurna de 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 
d) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo de 05 (cinco) postos de vigilância 
armada noturna de 12hx36h; 
e) Execução de Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo de 03 (três) postos de vigilância 
desarmada noturna de 12hx36h. 
 
 
17.7.1.2. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os 
períodos concomitantes serão computados uma única vez. 
 
17.7.1.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverão se referir a serviços prestados no âmbito de 
sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadas no contrato social registrado na 
junta comercial competente. 

 
17.7.2. Autorização de Funcionamento para atuar como prestadora de serviços de vigilância no 
âmbito desta unidade da Federação, em plena validade na data da proposta, concedida, conforme 
estabelece o Art. 20 da Lei nº 7.102, de 20.06.83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056, de 24.11.83 
e Portaria/DPFMJ nº 387, de 28/08/2006 e respectivas alterações, emitido pelo Departamento de 
Polícia Federal. 
 
17.7.3. Alvará de Autorização de Funcionamento ou Alvará de Revisão de Autorização de 
Funcionamento emitido por parte do Departamento de Polícia Federal, dentro do prazo de validade. 
As empresas com processo de revisão de autorização em andamento perante o Departamento de 
Polícia Federal deverão apresentar comprovante de protocolo da respectiva solicitação e relatório da 
situação processual expedida pelo Departamento de Polícia através do GESP, de acordo com a 
Portaria N° 387/2006 e suas atualizações DG/DPF, ficando condicionada a apresentação da revisão 
de autorização de funcionamento no ato de assinatura do contrato.  
 
17.7.4. Certificado de Segurança emitido pelo Departamento de Polícia Federal, dentro do prazo de 
validade, conforme Portaria n° 387/2006 DG/DPF. 
  
17.7.5. Certidão emitida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraíba, em plena 
validade, fazendo a devida comunicação de seu funcionamento, conforme determina o art. 38, §1º, 
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Decreto Federal nº 89.058/83, alterado pelo Decreto nº1592/95, em harmonia com Lei Federal nº 
7135/2002.  

 
17.7.6. Apresentar DECLARAÇÃO de que manterá, durante a execução do contrato, Preposto, 
objetivando prover esclarecimentos e informações pertinentes ao contrato, receber e resolver 
reclamações, acordar a respeito, dentre outras atribuições, durante a vigência do contrato, indicando, 
se for o caso, o nome do preposto que irá representá-la quando da execução do contrato, fornecendo 
telefone s de contato, inclusive celular, para os casos de urgência, em observância ao disposto no art. 
68 da lei 8.666/93. 
 
17.7.7.  TERMO DE VISTORIA dos locais onde serão executados os serviços, cujas instalações 
deverão ser vistoriadas pelos interessados, sendo de inteira responsabilidade da empresa 
interessada em participar da licitação as informações prestadas pelo seu preposto ao vistoriá-las, não 
se aceitando alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, especificações, 
levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que venham a compor a proposta de 
preços a ser apresentada, em conformidade com o inciso III, do art. 30, da Lei nº 8.666/93. 
 
17.7.7.1.  A vistoria deverá ser marcada e realizada nos seguintes horários: segunda feira, das 13:00 
às 18:00 horas; terça feira a quinta feira, das 08:00 às 18:00 horas; e sexta feira, das 08:00 às 13:00 
horas, com o Sr. Sebastião Negreiros, Diretor de Segurança desta Casa Legislativa, através dos 
fones: (83) 3214-4615 e 98832-6030, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para a sessão pública. 
 
17.7.7.2. A empresa licitante a seu critério poderá declinar da visita, sendo, neste caso, 
necessário apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da 
lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 
e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações 
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 
 
17.8. Critério de Julgamento: Menor preço global (art. 4º, X da Lei 10.520/02). 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assim como assumem todos os custos de 
preparação e apresentação de suas propostas. 
 
18.2. A proposta deverá conter prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
18.3. A licitante adjudicatária deverá informar na proposta apresentada números de telefone, 
endereço completo e correio eletrônico. 
 
18.4. A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da execução 
contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, uniformes e quaisquer outros 
que incidam na contratação do objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de planilha de 
custos e formação de preços, conforme Anexo I – A deste Termo de Referência. 
 
18.5. A Contratada deverá ter um “escritório de representação” na cidade de João Pessoa-PB, que 
deverá ser o contato direto com a ALPB na fiscalização do contrato. Se a licitante não possuir o 
referido escritório na cidade de João Pessoa, esta deverá apresentar DECLARAÇÃO no envelope 
contendo os documentos de Habilitação, em que se compromete a cumprir o estipulado neste 
subitem, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de Contrato e durante toda a sua 
vigência. 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

40 

18.6. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 
a ALPB, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 
 
18.7. A apresentação de proposta implica na plena aceitação pela licitante das condições contidas 
neste Termo de Referência. 
 
18.8. A ALPB poderá realizar diligência nas instalações da adjudicatária, com vistas a verificar a 
veracidade das informações prestadas. 
 
18.9. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de servidores da 
ALPB durante a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
 
18.10. É vedada a subcontratação, em razão da especificidade dos serviços de vigilância, por 
questões de segurança e utilização de equipamentos especiais, inclusive armamentos. 
 
18.11. Os serviços deverão iniciar-se imediatamente a partir da data de assinatura do contrato. 
 
18.12. Constituirá documento de autorização para o início da execução dos serviços o contrato 
assinado acompanhado da Nota de Empenho. 

 
18.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação pertinente. 
 
18.14. Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa - PB, renunciando a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja para dirimir questões relativas ao presente Termo de Referência. 
 
18.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Termo de Referência e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito à Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Praça Vidal de Negreiros (ponto de Cem Reis), 276 – Centro 
Administrativo do Poder Legislativo - 1º andar, Centro - João Pessoa/PB, telefone 3214-4583, ou por 
e-mail à licitacao@al.pb.leg.br. 
 
19 – DOS ANEXOS 
 
19.1. Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
Anexos: 
Anexo I: Planilha de Custos e Formação de Preços;  
Anexo I-A: Mão de obra;  
Anexo I–B: Quadro-resumo do Custo por Empregado; 
Anexo I-C: Quadro-resumo – Valor Mensal dos Serviços; 
Anexo I-D: Quadro demonstrativo - Valor Global da Proposta; 
Anexo I-E: Complemento dos Serviços de Vigilância. 
 

 
João Pessoa, 03 de outubro de 2017. 

 
 

_______________________________________ 
BERNARDINO BANDEIRA FILHO 

Diretor do Departamento de Serviços Gerais 
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ANEXO I 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 Nº Processo  

 Licitação Nº  

 
Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 
 
 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

B Município/UF  

C Ano do Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio 
Coletivo 

 

D Nº de meses de execução contratual  

 
Identificação do Serviço 
 

Tipo de Serviço Unidade de 
Medida 

Quantidade total a contratar (em função da unidade de 
medida) 

   

   

   

 
Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive 
adaptar rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que devidamente 
justificado. 
 
Nota (2) - As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados 
serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da Contratada para com a 
Administração. 
 

ANEXO I-A 
 

MÃO DE OBRA 
 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 
 

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário Base  

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade  

D Adicional noturno  

E Hora noturna adicional  

F Adicional de Hora Extra  

G Intervalo Intrajornada  

H Outros (especificar)  
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Total da Remuneração  

 
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Transporte  

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)  

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (especificar)  

Total de Benefícios mensais e diários  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente 
pago pelo empregado). 
 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes  

B Materiais  

C Equipamentos  

D Outros (especificar)  

Total de Insumos diversos  

Nota: Valores mensais por empregado. 
 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 

Submódulo 4.1 – Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições Percentual 
(%) 

Valor (R$) 

A INSS   

B SESI ou SESC   

C SENAI ou SENAC   

D INCRA   

E Salário educação   

F FGTS   

G Seguro acidente do trabalho   

H SEBRAE   

Total   

Nota (1): Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são 
aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 
Nota (2): Percentuais incidentes sobre a remuneração. 
 

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário (décimo terceiro) e Adicional de Férias Valor (R$) 

A 13º Salário (décimo terceiro)  

B Adicional de Férias  

Subtotal  

C 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário (décimo 
terceiro) e Adicional de Férias 

 

Total  

 
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: Valor (R$) 

A Afastamento maternidade  

B Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade  

Total  
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Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado  

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado  

Total  

 
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

A Férias e terço constitucional de férias  

B Ausência por doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por Acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

G Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição  

Total  

 
Quadro - resumo do Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 

4 Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

4.1 13 º salário + Adicional de férias  

4.2 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  

4.3 Afastamento maternidade  

4.4 Custo de rescisão  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

4.6 Outros (especificar)  

Total  

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual 
(%) 

Valor (R$) 

A Custos Indiretos   

B Tributos   

B1. Tributos Federais (especificar)   

B.2 Tributos Estaduais (especificar)   

B.3 Tributos Municipais (especificar)   

B.4 Outros tributos (especificar)   

C Lucro   

Total   

Nota (1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado. 
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento. 

 
ANEXO I–B - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  

C Módulo 3 – Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)  

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A + B +C+ D)  
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E  Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

Valor total por empregado  

 
ANEXO I-C - QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 

Tipo de 
serviço 

(A) 

Valor 
proposto por 
empregado 

(B) 

Quantidade 
de 

empregados 
por posto 

(C) 

Valor 
proposto 
por posto 
(D) = (B x 

C) 

Quantidade 
de postos 

(E) 

Valor 
total do 
serviço 

(F) = (D x 
E) 

I Serviço 1 
(indicar) 

R$  R$  R$ 

II Serviço 2 
(indicar) 

R$  R$  R$ 

... Serviço 3 
(indicar) 

R$  R$  R$ 

Valor mensal dos serviços (I + II +...)  

 
ANEXO I-D - QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

 

Valor Global da Proposta 

Descrição Valor (R$) 

A Valor proposto por unidade de medida *  

B Valor mensal do serviço  

C Valor global da proposta (valor mensal do serviço X nº meses do contrato)  

Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço. 
 

ANEXO I-E - COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
ESCALA DE TRABALHO 

PREÇO 
MENSAL 

DO POSTO 

Nº DE 
POSTOS 

SUBTOTAL 
(R$) 

I 
Vigilância armada diurna de 12hx36h de 
Segunda-Feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) 
vigilantes. 

 04  

II 
Vigilância desarmada diurna de 12hx36h de 
Segunda-Feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) 
vigilantes. 

 12  

III 
Vigilância desarmada diurna de 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, de segunda a sexta-
feira, envolvendo 1 (um) vigilante. 

 30  

IV 
Vigilância armada noturna de 12hx36h de 
Segunda-Feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) 
vigilantes. 

 10  

V 
Vigilância desarmada noturna de 12hx36h de 
Segunda-Feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) 
vigilantes. 

 07  

TOTAL 63  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - SRP 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
(deverá ser entregue junto com o credenciamento) 

 
 

A empresa.............,inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº......, sediada à Rua/Avenida...........nº.............., 
Setor/Bairro.........., na cidade de ............. Estado da .............., DECLARA, sob as penas cabíveis 
que possui todos os requisitos exigidos no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objeto do Processo nº 1444/2017, para a habilitação, 
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal 
(ressalvado para as microempresas e empresas de pequeno porte, o disposto no Artigo 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006), DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a 
qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade à 
Declarante. 
 

Local e data 
 

_______________________________________________ 
Nome do credenciado ou do responsável legal e assinatura 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - SRP 
 

ANEXO - III 
 

MODELO DA PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO 
 
 
(Nome da Empresa)_______________, CNPJ n.º ________________, sediada_____(endereço 
completo)________________, neste ato representado por seu sócio/gerente, o Sr. 
_____________,brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº _________, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas(CPF) sob o nº __________________, residente e domiciliado 
nesta cidade, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa 
jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.) conforme cópia em anexo, no uso de suas atribuições 
legais, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. ________________, brasileiro, estado 
civil, cargo, portador da Carteira de Identidade nº _________, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) sob o nº __________________, residente e domiciliado na cidade de __________, 
com poderes para representá-lo junto a Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, podendo 
participar no presente processo licitatório (indicar o nº.  deste pregão), apresentar a proposta, 
ofertar lances, manifestar intenção de interpor recursos, assinar atas e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame. 
 
 

Local e data 
 

___________________________________ 
nome/qualificação do declarante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 
 

ANEXO - IV 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA QUANTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° - CF 
 
 
Pregão Presencial nº 022/2017 - Sistema de Registro de Preços 
 
 
(Nome da Empresa)_______________, CNPJ n.º __________, ediada_________(endereço 
completo)__________,declara, em atendimento ao previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem empregados menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho,salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

 
 
 

Local e data 
 

__________________________________________ 
nome/qualificação e nº da identidade do declarante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

48 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - SRP 
 

ANEXO V - MODELO 
 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
(Exigida somente em caso positivo) 

 
 
 
 
(Nome da Empresa) _________, CNPJ n.º ______, sediada_____(endereço 
completo)___________, declara, em atendimento ao previsto no Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL 022/2017, sob as penas da Lei, a superveniência dos fatos a seguir elencados, os 
quais poderão constituir-se em impeditivos da habilitação neste procedimento licitatório. 
 
1. __________________________________________________; 

 
2. __________________________________________________; 
 
3. __________________________________________________. 
(Especificar outros) 
 
 

Local e data 
 

__________________________________________ 
nome/qualificação e n.º da identidade do declarante 
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PREGÃO PRESENCAL Nº 022/2017 
 

ANEXO VI  
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

 
Pregão Presencial nº 022/2017 - Sistema de Registro de Preços 
 
 
A _______(Razão Social)___, inscrita no CNPJ/MF ___(nº)___, por intermédio do seu 
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa 
/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 
 
 

Local e data 
 

___________________________________________ 
Nome/qualificação e  nº.   da identidade do declarante 
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PREGÃO PRESENCAL Nº 022/2017 - SRP 
 

ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
Proposta que faz a empresa ________________, para atendimento do objeto destinado a 
Assembleia Legislativa da Paraíba, em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº 
022/2017, autorizado pelo Processo Administrativo 1444/2017. 
 
Para tanto, oferecemos a este Poder Legislativo o preço para o item abaixo relacionado, 
observada as exigências e especificações de que tratam o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
LOTE ÚNICO  

ITEM UNID QTD ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO V. UNIT V. TOTAL 

      

      

 
VALOR TOTAL ESTIMADO DA PROPOSTA: R$ _________ (__________________________). 
 
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua abertura, 
observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei no 8.666/93. 
 
Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o 
perfeito fornecimento do objeto deste Pregão, inclusive os encargos da legislação social, 
trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa 
do objeto licitado, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. 
 
Informar todos os dados da empresa: 

 
 
 
 
Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as 
especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos. 
 

 
João Pessoa, ____ de ______________ de 2017. 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Representante legal 

 

 

Local e Data 
 

__________________________________ 
Nome e assinatura do Responsável Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017  
 

ANEXO - VIII 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2017  
 
 
Aos ___ dias do mês de Outubro do ano de 2017, a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DA PARAÍBA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede nesta Cidade de João Pessoa 
– PB, na Praça João Pessoa s/n, Centro - inscrita no CNPJ n° 09.283.912/0001-92, a seguir 
denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado por seu Presidente, 
Deputado Estadual Gervásio Agripino Maia, brasileiro, portador do RG nº 1.566.603 SSP/PB e 
CPF nº 886.233.274-20, residente e domiciliado nesta Capital, pelo Primeiro Secretário, Deputado 
Estadual Ricardo Barbosa, brasileiro, portador do RG nº 405.565 SSP/PB e CPF nº 132.557.204-
78 e pelo Segundo Secretário, Deputado Estadual Ataide Mendes Pedrosa, brasileiro, portador 
do RG nº 360.204 SSP/PB e CPF nº 151.403.774-20, residente e domiciliado nesta Capital, institui 
Ata de Registro de Preços, decorrente da licitação na modalidade Pregão nº 022/2017, cujo 
objetivo é a Formação do Sistema de Registro de Preços para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, com 
fornecimento de profissionais e equipamentos necessários, no Prédio Sede e Anexos da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, nos termos do Processo Administrativo nº 1444/2017, a qual 
se constitue documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei 
nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº 3.931/2001, segundo as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro 
de preços, para contratação, pelo sistema de Registro de Preços, de empresa especializada para 
prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, com fornecimento de 
profissionais e equipamentos necessários, no Prédio Sede e Anexos da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, espeficados no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, na forma estabelecida na 
Resolução nº 1.412/2009. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 
 
Integra, a presente ARP, a Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, localizada na cidade de 
João Pessoa/PB, na qualidade de Órgão gerenciador.  
 
Parágrafo único – qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual 
poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na 
licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas no Decreto Estadual nº 34.986/2014. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
O Órgão gerenciador, através de sua Secretaria Executiva, obriga-se a: 
 
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nomes dos fornecedores, os 
preços, e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação. 
 
b) Convocar o fornecedor registrado via fax, telefone ou email, para assinatura do contrato e 
retirada da nota de empenho. 
 
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos. 
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d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 
 
e) Consultar os fornecedores registrados,observada a ordem de classificação, quanto ao interesse 
em fornecimento do(s) serviços(s) a outro(s) órgão(ãos) da Administração Pública que externe(m) 
a intenção de utilizar a presente ARP. 
 
f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 
presente ARP. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE PRÉVIO E DO 
PARTICIPANTE A POSTERIORI 
 
O Órgão participante e o Órgão participante a posteriori, através do gestor próprio indicado, 
obrigam-se a: 
 
a) Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de 
utilização de forma correta da mesma. 
 
b) Consultar, previamente, o Órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações 
necessárias à contratação pretendida. 
 
c) Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao Órgão gerenciador eventuais desvantagens. 
 
d) Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação 
efetivamente realizada.  
 
e) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital de licitação e na 
presente ARP, informando ao Órgão gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento do 
particular. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
 
Compete ao Órgão não participante: 
 
a) Consultar previamente o Órgão gerenciador no intuito de obter as informações necessárias à 
aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais 
alterações. 
 
b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de Licitação e na 
presente ARP, informando ao Órgão gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento do 
particular, afim de que sejam adotadas pela ALPB (Órgão gerenciador) as penalidades cabíveis à 
espécie. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
publicação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
Os preços, e as especificações dos serviços registrados nesta Ata encontram-se indicados no 
quadro abaixo: 
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EMPRESA ITEM QUANT. DESCONTO ESPECIFICAÇÕES  

1ª Colocada     
 
 

2ª Colocada     

 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Quando da elaboração de Termo de Contrato decorrente desta Ata será custeada com recursos 
oriundos do orçamento desta Casa Legislativa, a ser definido pelo setor competente. 
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a formalização e a 
apresentação da nota fiscal discriminativa do serviço, onde conste o "atestado" de recebimento da 
prestação do serviço, por parte do servidor ou comissão designada, ficando este pagamento 
condicionado a apresentação dos documentos  exigidos no tem subitem 13.7 deste Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA 
 
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão gerenciador a firmar as futuras 
aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada 
contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de 
condições, a preferência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLICIDADE 
 
Os preços e as especificações resumidas do objeto, como também as possíveis alterações da 
presente ARP, serão publicados  na impressa oficial, na forma de extrato, em conformidade com o 
disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 
65, da Lei 8.666/93, e no art. 12 do Decreto 3.931/2001. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 
O Contratado terá seu registro cancelado nos seguintes casos: 
 
I. Por iniciativa da Administração, quando: 
 
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições 
da presente ARP. 
 
b) Recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração. 
 
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP. 
 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de 
Preços. 
 
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade. 
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f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação. 
 
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas. 
 
II. Por iniciativa do próprio Fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo Órgão gerenciador, que comprovadamente venha a comprometer a 
perfeita execução contratual. 
 
Parágrafo único - o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho 
fundamentado do Secretário de Controle Interno do Órgão gerenciador. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a 
prévia defesa e o contraditório, ficará o Contratado registrado sujeito às sanções previstas no art. 
7º da Lei nº 10.520/2002, além do cancelamento do registro, nos termos do art. 13 do Decreto nº 
3.931/2001, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu(s) ato(s) ensejar(em): 
 
a) Caso a contratada não entregue os serviços no prazo e condições avençadas, ficará sujeita a 
multa de mora diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o máximo de 02 
(dois) dias. 
 
b) Sendo o atraso superior a 02 (dois) dias, estará configurada a inexecução total do contrato. 
 
c) Caso haja inexecução contratual que motive e resulte em rescisão unilateral da avença, além 
das sanções administrativas supracitadas, será aplicável multa compensatória de 30% (trinta por 
cento), ou 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, conforme a inexecução seja total ou 
parcial, respectivamente. 
 
d) O recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no prazo de 
cinco dias úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob pena de seu desconto 
nos créditos da contratada ou da garantia prestada, ou ainda de sua cobrança judicial, acrescida 
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 
 
a) Processo nº 1444/2017. 
 
b) Edital do Pregão nº 022/2017 - AL/PB e anexos. 
 
c) Proposta Comercial da Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
Para dirimir questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da 
Cidade de João Pessoa (PB), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. Nada mais havendo a tratar, eu, Francisca Célia Marques Sarmento, Pregoeira, lavrei a 
presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Órgão 
gerenciador e pela empresa contratada. 
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João Pessoa, ____ de _____ de 2017. 

 
 
 

___________________________________ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA 

DEPUTADO GERVÁSIO MAIA 
Presidente 

 
___________________________________ 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA 
DEPUTADO RICARDO BARBOSA 

Primeiro Secretário 
 
 

____________________________________                                              
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

DEPUTADO BRANCO MENDES 
Segundo Secretário 

 
 

____________________________________ 
CONTRATADA 

                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

56 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - SRP 
 
 

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA ARMADA E 
DESARMADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA E A EMPRESA ________________.  

 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA com sede na Praça João Pessoa 
s/n, Centro - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ n° 09.283.912/0001-92, representada neste ato 
pelo seu Presidente Deputado Estadual Gervásio Agripino Maia, brasileiro, portador do RG nº 
1.566.603 SSP/PB e CPF nº 886.233.274-20, residente e domiciliado nesta Capital, pelo Primeiro 
Secretário, Deputado Estadual Ricardo Barbosa, brasileiro, portador do RG nº 405.565 SSP/PB e 
CPF nº 132.557.204-78 e pelo Segundo Secretário, Deputado Estadual Ataide Mendes Pedrosa, 
brasileiro, portador do RG nº 360.204 SSP/PB e CPF nº 151.403.774-20, aqui denominada 
Contratada a empresa  _____, com sede e foro na Rua _____, na cidade de ______, inscrita no 
CNPJ sob o nº_________,inscrição Municipal nº ________, neste ato representada por seu 
representante legal ________, brasileiro, estado civil _______ portador da Cédula de identidade 
de nº ________, residente e domiciliado à _______, na cidade de_______ resolvem celebrar por 
força do presente instrumento  e  de conformidade com o disposto 8.666/93 e suas alterações, 
contrato de prestação de serviços mediante as seguintes cláusulas e condições, e de acordo com 
o que consta no processo licitatório modalidade pregão presencial nº 022/2017 - Sistema de 
Registro de Preços e processo administrativo nº 1444/2017. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 
vigilância patrimonial armada e desarmada, com fornecimento de profissionais e equipamentos 
necessários, no Prédio Sede e Anexos da Assembleia Legislativa da Paraíba, para atender a 
demanda desta Casa Legislativa, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições 
do Edital do Pregão 022/2017, do Termo de Referência e da proposta da Contratada, que 
passam a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
2.1. Por ocasião da necessidade de contratação dos serviços objeto deste Contrato, a Contratante 
encaminhará à Contratada, conforme procedimento usual, por correio eletrônico, fax ou outro meio 
hábil, consulta acerca do fornecimento dos serviços, contendo a indicação da demanda desejada, 
período, horários e outros detalhes de interesse da Contratante. 
 
2.2. Recebida a requisição de serviços, a Contratada procederá a realização dos mesmos, de 
acordo com as especificações apresentadas no Edital do Pregão Presencial 022/2017, inclusive 
no seu Anexo I - Termo de Referência e demais anexos desse, realizado pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba, e nos moldes da legislação que o fundamenta. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E  RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
3.1. A Contratante obriga-se a: 
a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para esse fim, na 
forma prevista na Lei Nº 8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as 
ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias; 
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b) Indicar as áreas onde os serviços serão executados, assegurando o livre acesso dos 
empregados da Contratada, quando devidamente identificados; 
c) Efetuar pagamento na forma convencionada no instrumento contratual; 
d) Notificar a Contratada, por escrito, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazos para sua correção, sob pena de aplicação das sanções 
previstas neste contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 
justificados e aceitos pela Contratante; 
e) Prestar todas as informações e esclarecimentos que os empregados da Contratada, executores 
dos serviços, solicitarem para o desenvolvimento dos trabalhos; 
f) Seguir as orientações sobre os princípios subjacentes à responsabilidade social e formas de 
integrar o comportamento socialmente responsável na organização de acordo com os parâmetros 
estabelecidos na NBR ISO 26000:2010 da ABNT; 
g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com o 
termo de referência, as cláusulas contratuais e a sua proposta; 
h) Avaliar as aptidões, postura e conhecimento do serviço dos profissionais colocados à 
disposição da Contratante, inclusive dos eventuais substitutos, reservando o direito de recusar 
aqueles que julgarem inaptos para a execução dos serviços contratados; 
i) Orientar quanto ao funcionamento da estrutura organizacional desta ALPB e Normas Internas 
vigentes; 
j) Proibir a utilização da mão de obra Contratada em atividades alheias às especificadas no Termo 
de Referência e que não estejam de acordo com as funções da categoria; 
k) Colocar à disposição dos empregados da Contratada, local para guarda de uniformes, e outros 
pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 
l) Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços 
sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da Contratada. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. São obrigações e responsabilidades da Contratada: 
 
a) Apresentar toda a documentação e informações necessárias à assinatura do termo de contrato; 
b) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Administração, adotando os critérios de segurança da legislação vigente, 
isentando a Administração de quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 
c) Apresentar ao fiscal do Contrato, até a data efetiva de início dos serviços, relação dos 
empregados da que prestarão os serviços nas dependências da Contratante; 
d) Indicar formalmente e manter preposto responsável pelo acompanhamento efetivo da execução 
dos serviços; 
e) Iniciar efetivamente a prestação dos serviços na data do inicio da vigência do contrato; bem 
como prover todas as condições necessárias a tal prestação de serviços; 
f) Executar todos os serviços ajustados nas condições pactuadas em contrato, através de 
profissionais devidamente qualificados e regularizados, bem como adequadamente equipados 
com fardamentos e equipamentos de proteção individual; 
g) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim os que compõem a regularidade de 
seus empregados; 
h) Garantir a continuidade dos serviços, procedendo à imediata substituição de profissionais 
eventualmente ausentes; 
i) Atender eventuais acréscimos de serviços solicitados pela ALPB, bem como substituir qualquer 
profissional vigilante, quando solicitado pela Contratante; 
j) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
contratante na execução dos serviços; 
k) Responsabilizar-se objetivamente por eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou 
terceiros na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 
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l) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas ligadas à prestação dos serviços 
em tela, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou 
prepostos, no desempenho dos serviços objeto do contrato; bem como junto a seus fornecedores 
regulares; 
m) Comprovar, quando da apresentação do profissional para prestação do serviço, a formação 
técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de Certificado de Curso de Formação de 
Vigilantes, expedido por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas; 
n) Manter seus empregados, quando em serviço, devidamente identificados mediante o uso de 
fardamento e crachás; 
o) Cumprir integralmente todos os encargos e obrigações trabalhistas fixados na legislação 
vigente, assim como em Acordo Coletivo de Trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho ou 
Sentença Normativa; 
p) Fornecer, sem ônus adicional à Contratante, os equipamentos de segurança, fardamentos, 
crachás; 
q) Apresentar mensalmente a documentação necessária ao pagamento; 
r) fornecer seguro de vida em grupo aos seus empregados, nos termos da legislação vigente; 
s) Apresentar ao gestor do contrato, 30 dias após o início da execução dos serviços, ou sempre 
que houver substituição, cópia, acompanhada do original, dos documentos a seguir relacionados: 
s1) Atestado de antecedentes civil e criminal no âmbito estadual e nacional da mão de obra 
oferecida para atuar nas instalações da ALPB; 
s2) Cópia do contrato de trabalho; 
s3) Registro de emprego e cópia das páginas da carteira de trabalho e Previdência Social 
atestando a contração; 
s4) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização de exames médicos 
admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função; 
s5) Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP; 
s6) Comprovação que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual (EPI) ou 
coletiva, se o serviço assim exigir; 
s7) Comprovantes de opção do vale transporte, quando for o caso, de acordo com a devida 
legislação; 
t) Cumprir tempestiva e integralmente as determinações da fiscalização do contrato. 
u) Prover anualmente eventos de capacitação, reciclagem e treinamento dos profissionais 
executantes dos serviços contratados, sem ônus adicional a Contratante, mantendo-os sempre 
qualificados para o bom desempenho de suas atribuições; 
 
4.2 – Obriga-se, ainda, a Contratada à: 
 
a) Providenciar livro de ocorrência, dotado de páginas numeradas e em três vias, onde serão 
registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos relevantes relativos aos serviços; 
b) Não divulgar e nem fornecer dados ou informações obtidos em razão do contrato, e não utilizar 
o nome da ALPB para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com 
autorização prévia; 
c) Levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações 
não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 
ônus para reparação de eventuais danos causados; 
d) Não permitir a presença de funcionários da Contratada em área institucional que não seja 
imediata do trabalho e, ainda, em qualquer local fora do horário de trabalho; 
e) implantar no 1º dia do início da execução dos serviços a mão de obra no respectivo Posto de 
Vigilância, devidamente fardada; 
f) Efetuar a reposição da mão de obra no Posto de Vigilância, em caráter imediato, em eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
g) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 
solicitações pela Administração para impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, 
qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da ALPB; 
h) Atender de imediato às solicitações quanto a substituições de mão de obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 
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i) Relatar à ALPB toda e qualquer irregularidade observada no Posto de Vigilância da instalação 
da prestação dos serviços; 
j) Inspecionar semanalmente o posto de serviço, no mínimo uma vez no período diurno e uma vez 
no período noturno; 
k) Os seus funcionários deverão usar arma somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e 
na salvaguarda do patrimônio e pessoal – autoridades e servidores – desta ALPB, depois de 
esgotados todos os outros meios para a solução do eventual problema. 
 
4.3. Para o exercício da profissão, os profissionais alocados pela empresa contratada deverão 
preencher os seguintes requisitos:  
 
a) Nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade portuguesa, estar legalmente amparado 
pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº. 70436, de 18 de abril de 1972.  
b) Idade mínima de 21 (vinte e um), conforme o art. 16 da Lei nº. 7.102 de 20/6/1983.  
c) Estar quite com as obrigações eleitorais.  
d) Estar quite, com as obrigações do serviço militar, para os empregados do sexo masculino.  
e) Atestado médio de aptidão física e mental, para o exercício das atribuições inerentes às 
funções a serem desempenhadas.  
f) Certidão dos setores de distribuição dos Foros Criminais dos lugares, em que tenha residido nos 
últimos cinco anos, da Justiça Federal e Estadual.  
g) Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido nos 
últimos 5 (cinco) anos, expedida, no máxima, há 6 (seis) meses.  
h) Certificado do curso de formação de vigilantes expedido por instituição devidamente habilitada e 
reconhecida, com a respectiva data de validade.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA 
 
5.1. Este Contrato fica vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 022/2017, cuja realização 
decorre da autorização da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba constante do 

referido processo e aos termos da Proposta de preços apresentada pela Contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
6.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, 
com vantagens para a Contratante, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 
(sessenta) meses. 
 
CLÁSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS / PENALIDADES 
  
7.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na 
execução, à Contratada poderão ser aplicadas as seguintes sanções, sem prejuízo de outras 
previstas na legislação vigente, garantida a prévia defesa: 
 
a) Advertência formal; 
b) Multa diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor mensal do contrato; 
c) Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 
d) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 
e) Suspensão temporária de participação em Licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado Estadual de 
Cadastramento e Habilitação, emitido pela Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores. 
 
7.2 As sanções previstas no Item anterior serão aplicadas na proporção da gravidade da infração, 
conforme tabela indicativa abaixo: 
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OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INFRINGIDA 
ESPÉCIE DE SANÇÃO 

ADVERTÊNCIA MULTA SUSPENSÃO 

Primeira ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas na Cláusula Quarta, Item 
4.1, alíneas “f”, “g”, “n”, “o” e “s”. 

Cláusula Sétima, 
Item 7.1, alínea 
“a”. 

- - 

Segunda ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas na Clásula Quarta, Item 
4.1, alíneas “f”, “g”, “n”, “o” e “s”. 

- 

Cláusula 
Sétima, Item 
7.1, alínea 
“c”. 

- 

Primeira ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas na Clásula Quarta,  Item 
4.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” 
e “k”. 

Cláusula Sétima, 
Item 7.1, alínea 
“a”. 

- - 

Segunda ocorrência: transgressão das 
obrigações insertas na Clásula Quarta, Item 
4.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, 
“j” e “k”. 

- 

Cláusula 
Sétima, Item 
7.1, 
alínea “c”. 

- 

Infração ao disposto na Clásula Quarta, Item 
4.1, alíneas “h” e “i”. 

- 

Clásula 
Sétima, Item 
7.1, 
alínea “c”. 

- 

Infração ao disposto na Clásula Quarta, Item 
4.1, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “k”, “l”, “m”, 
“p”, “q”, “r”, “t” e “u”. 

- 

Clásula 
Sétima, Item 
7.1, 
alínea “b”. 

- 

 
7.3. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas na Clásula Sétima, 
Item 7.2, a Contratante poderá aplicar à Contratada quaisquer das sanções listadas na Clásula 
Sétima, Item 7.1 deste Instrumento Contratual, consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem. 
 
7.4. Em caso de rescisão contratual, a critério da Administração, e considerando a gravidade da 
conduta do contratado, poderá ser aplicada a sanção prevista na Clásula Sétima, Item 7.1, alínea 
“e”, cumulativamente com aquela prevista na alínea “d” do mesmo dispositivo. 
 
7.5. As sanções fixadas nesta cláusula serão aplicadas nos autos do processo de gestão do 
contrato, no qual será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
CLAÚSULA OITAVA - DO PREÇO, DO VALOR CONTRATUAL E DO REAJUSTE 
 
8.1 A Contratante pagrá a Contratada o valor mensal de R$ ............. ( ....................) , 
cimpreendendo o avlor total do contrato em R$ .......................(......................). 
 
8.2 As condições de reajuste e repactuação serão as estabelecidas nos itens 12 e 13 do 
Termo de Referência, documento integrante deste contrato. 
 
CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será efetuado à Contratada, sem qualquer acréscimo financeiro, mediante 
depósito bancário em sua conta corrente, em até 30 (trinta) dias subsequente à apresentação da 
nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, 
observada a ordem cronológica estabelecida no Art. 5º da Lei 8.666/93. 
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Parágrafo primeiro: Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
Parágrafo segundo: A Contratada apresentará nota fiscal/fatura, até o 2º (segundo) dia útil do 
mês subsequente ao do serviço prestado no protocolo da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, indicando na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-
corrente para efetivação do pagamento. 
 
Parágrafo terceiro: Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça 
a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para 
a Contratante. 
 
Parágrafo quarto: Havendo atraso no prazo estipulado no Caput, incidirá sobre o valor devido 
juros de mora de 0,03% (três centésimo por cento) ao dia, referente ao período compreendido 
entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação. 
             
9.2. O pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela fornecedora, de que se 
encontra regular com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
 
CLÁUSULA DECIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento deste contrato correrão por conta 
da dotação orçamentária da Assembléia Legelistativa do Estado da Paraíba, na classificação 
funcional programática 01.101.01.122.5046.4216, no elemento de despesa 33903700.100   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
11.1. O presente instrumento entra em vigor a partir da data de sua assinatura, por um prazo de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme o art. 57, II da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
Parágrafo 1º - A rescisão do presente contrato poderá ser: 
 
a) Por ato unilateral da Contratante, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do 
artigo n° 78 da Lei n.º 8.666/93, com a devida motivação, assegurado o contraditório; 
 
b) Por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo, 
e desde que haja conveniência para a Contratante, tendo a Contratada o direito de receber o valor 
dos serviços já executados; 
 
c) Por via judicial, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo 2º - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
Parágrafo 3º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
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13.1. Será de inteira responsabilidade da Contratante, providenciar a publicação do extrato deste 
instrumento contratual na Impressa Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, conforme o Parágrafo Único, do art. 61 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores, desde que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, adequadas aos termos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. Integra este Contrato a Ata de Registro de Preços nº ___/2017, o Edital do Pregão 
Presencial n° 022/2017 e seus anexos, bem como a Proposta da contratada independente de 
transcrição. 
 
15.2.  Fica eleito o foro de João Pessoa/PB, para dirimir as questões oriundas da execução deste 
contrato. 
 
E, por estarem às partes desse modo contratadas, foi o presente instrumento impresso em 03 
(três) vias, de igual teor que, depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas 
partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 
 
 
                                                    João Pessoa, ______ de _____ de 2017.                                                               
 
 

___________________________________ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA 

DEPUTADO GERVÁSIO MAIA 
Presidente 

 
___________________________________ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA 

DEPUTADO RICARDO BARBOSA 
Primeiro Secretário 

 
 

__________________________________                                              
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

DEPUTADO BRANCO MENDES 
Segundo Secretário 

 
 

__________________________________ 
CONTRATADA 

                                                    
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
_______________________ 

_______________________ 


