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ANEXO I (a) - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 Constitui objeto do presente Termo de Referência, a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada nas funções especificadas, 
incluindo fornecimento de material e emprego de equipamentos necessários à execução dos 
serviços, para atendimento das necessidades da Sede Administrativa e Escola do Sesc 
Ananindeua/PA. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 Assegurar a continuidade do atendimento dos serviços, objeto dessa contratação 
terceirizada, visando a conservação do patrimônio do Sesc/PA, além de oferecer condições de 
higiene e salubridade aos membros, funcionários e demais usuários que frequentam a Sede 
Administrativa e a Escola do Sesc Ananindeua/PA.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES 

 O efetivo a ser mantido pela CONTRATADA deverá ser: 

ITEM CARGO QUANT. CARGA 
HORÁRIA 

REQUISIT
OS 

UNIFORM
E 

RÁDIO 

1 
Servente de Limpeza 
(lotação na sede - 

Belém) 
04 

44h semanais 
- Segunda a 

Sexta 

Ensino 
Médio 

Completo 

Padrão da 
Empresa 

- 

2 
Servente de Limpeza 
(lotação Escola Sesc 

Ananindeua) 
08 

44h semanais 
- Segunda a 

Sábado 

Ensino 
Médio 

Completo 

Padrão da 
Empresa 

- 

3 

Encarregado 
(lotação Sede 

Administrativa - 
Belém) 

01 
44h semanais 
- Segunda a 

Sexta 

Ensino 
Médio 

Completo 

Padrão da 
Empresa 

- 

4 
Encarregado 

(lotação Escola Sesc 
Ananindeua) 

01 
44h semanais 
- Segunda a 

Sábado 

Ensino 
Médio 

Completo 

Padrão da 
Empresa 

- 

 

 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SERVENTE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO, ETC) 

 

A) ÁREAS INTERNAS - SERVIÇOS DIÁRIOS: 

 

- DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO 

1. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, 
peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, extintores de 
incêndio, etc;  

2. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;  
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3. Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;  

4. Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 
desinfetante, 02 (duas) vezes ao dia;  

5. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerrados de madeira;  

6. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos carpete, mármore, cerâmico e 
porcelanato;  

7. Varrer os pisos de cimento;  

8. Limpar com saneantes os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, 02 (duas) 
vezes ao dia;  

9. Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;  

10. Retirar o pó dos telefones e computadores com flanela e produtos adequados;  

11. Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios, se 
houver, antes e após as refeições;  

12. Retirar o lixo 02 (duas) vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, 
removendo-o para local indicado pela administração;  

13. Limpar os corrimões;  

14. Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral adquiridos pelo contratante;  

15. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  

 

- SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

1. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  

2. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;  

3. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;  

4. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis 
encerados;  

5. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plásticos em assentos e 
poltronas;  

6. Limpar e polir todos os metais, como: válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc; 

7. Lavar os balcões e os pisos carpete, mármore, cerâmico e porcelanato com detergente, 
encerar e lustrar;  

8. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, 02 (duas) vezes por semana;  

9. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;  

10. O piso em carpete será aspirado pelo menos 02 (duas) vezes na semana.  

11. Executar demais serviços considerados necessários a frequência semanal.  

 

- MENSALMENTE, UMA VEZ:  

1. Limpar todas as luminárias por fora;  

2. Limpar forros, paredes e rodapés;  

3. Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;  

4. Limpar persianas com produtos adequados;  

5. Remover manchas de paredes;  

6. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.  
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7.Limpar os eletrodomésticos existentes nos setores da Sede Administrativa em Belém e 
Escola Sesc Ananindeua. 

 

B) ESQUADRIAS EXTERNAS  

 

- QUINZENALMENTE, UMA VEZ: 

1.  Limpar todos os vidros (face interna/externa), até 2 metros de altura, aplicando-lhe 
produtos anti-embaçantes.  

 

C) ÁREAS EXTERNAS  

 

- DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

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

2. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos carpete, mármore, cerâmico e porcelanato;  

3. Varrer as áreas pavimentadas;  

4. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, 
removendo-os para local indicado pela Administração;  

5. Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, sempre que necessário, de forma 
que não haja desabastecimento, provendo sua higienização; 

6. Limpar, após informado pelo fiscal do contrato, as sujidades decorrente de situações 
extraordinárias, tais como derramamento de líquidos e sólidos (café, água, etc.), que 
prejudiquem o desenvolvimento regular das atividades da CONTRATANTE. Conjuntamente, o 
encarregado será informado para garantir a realização do serviço; 

6.1. O contato do fiscal do contrato com o servente de limpeza se dará única e 
exclusivamente a título informativo, sem qualquer caráter de ordenação que venha a 
configurar subordinação; 

7. Recolher todo o lixo que porventura esteja na cobertura; 

8. Executar demais serviços considerados necessários a frequência diária.  

 

- SEMANALMENTE, UMA VEZ: 

1. Limpar e todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);  

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

3. Executar demais serviços considerados necessários a frequência semanal.  

 

- MENSALMENTE, UMA VEZ: 

1. Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento;  

 

D) VIDRAÇAS  

1. Limpar todos os vidros externos existentes no térreo bem como os internos em todo local 
sempre que se fizer necessário na Sede Administrativa e Escola Sesc Ananindeua, aplicando-
lhes produtos anti-embaçantes. 
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E) PISO EM GRANITO 

 

DIARIAMENTE: 

1. Varrer o piso com mop. Limpar o piso com detergente neutro diluindo de acordo com a 
orientação do fabricante (ficha técnica do produto). 

 

MANUTENÇÃO PERÍODICA: 

1. Utilizar enceradeira para limpeza. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENCARREGADO 

5.1. Coordenar, supervisionar e controlar equipe pessoal de serventes;  

5.2. Realizar o controle e liberação de materiais e equipamentos para os serviços, realizar 
emissão de relatórios de consumo;  

5.3. Atuar na organização de pessoal, delegação de tarefas e desenhar estratégias de 
organizações do departamento e suas atividades, acompanhar e desenvolver a equipe;  

5.4. Identificar faltas de empregados e comunicar ao Supervisor ou à Gerente da empresa, 
imediatamente, ou na Reunião Quinzenal;  

5.5. Supervisionar as condições de máquinas e equipamentos e informar ao Gerente da 
empresa as situações anormais. Comunicar a empresa sobre a Manutenção, ou problemas 
com máquinas;  

5.6. Alocar funcionários nas máquinas, conforme orientações da empresa, para que sejam 
obtidas os melhores níveis de produtividade, com segurança das pessoas, das máquinas e dos 
produtos;  

5.7. Realizar Reuniões Quinzenais, levando informações sobre situações anormais dos serviços 
realizados;  

5.8. Verificar se os funcionários estão com EPI’s próprios ao local de trabalho, uniforme limpo, 
condições de higiene pessoais adequadas (cabelo e unhas cortadas, barba feita). Se houver 
falta de EPI’s, providenciar imediatamente na empresa. Depois que entregar EPI’s ao 
funcionário, solicitar sua rubrica no Livro de Ocorrências Operacionais, atestando que recebeu 
os materiais; 

5.9. Estar atento e informar alternativas de operação que resultem em melhor desempenho e 
produtividade, número de funcionários no local, entre outros fatores;  

5.10. Analisar o desempenho dos funcionários, sistematicamente, e informar ao contratante, 
para que os melhores arranjos e esquemas sejam usados no serviço;  

5.11. Verificar, registrar e tomar providências, caso necessário, sobre situações anormais 
detectadas quanto à segurança e higiene de cada estação de trabalho, dos funcionários, das 
máquinas e dos produtos; 

5.12. Não permitir, em hipótese alguma, que materiais estranhos, principalmente aqueles que 
possam representar riscos de contaminação para pessoas, fiquem dentro das instalações da 
produção;  

5.13. Estimular os funcionários a darem sugestões sobre melhorias nas sequências 
operacionais, alterações em máquinas, aspectos de segurança, saúde e higiene, levando-as 
para análise junto ao contratante e a empresa. 
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6. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPEZA - PERFIL 
EXIGIDO 

6.1. Ter conhecimento e experiência em serviços de limpeza e conservação; 

6.2. Demonstrar competências pessoais tais como: agir com bom senso, ter responsabilidade, 
manter discrição e evitar problemas de relacionamento com demais funcionários e 
funcionários do Sesc/PA, ter interesse, agilidade, organização, educação, paciência e respeito 
mútuo, sendo capaz de comunicar-se com fluência, desenvoltura e cordialidade. 

 

7. DOS MATERIAIS  

7.1. A empresa deverá fornecer todos os materiais e equipamentos em quantidade suficiente 
e necessários a prestação dos serviços de limpeza, devendo ser de primeira qualidade e 
adequados às atividades a serem executadas, os equipamentos devem ser apropriados aos 
tipos de piso e vidro existentes na Sede e Unidade Ananindeua do Sesc/PA;  

7.2. Os materiais relativos a toalhas de papel, papel higiênico e sabonete líquido concentrado 
devem ser compatíveis com os dispensers de papel-toalha, papel higiênico e sabonete líquidos 
existentes nos banheiros da Sede e da Escola Sesc Ananindeua/PA;  

7.3. A empresa fornecerá os uniformes e crachás de todas as funções. 

 a) A identificação do prestador de serviços deverá ser feita através de crachá, 
constando foto, nome completo, empresa contratada e cargo ocupado. 

7.4. Os uniformes serão trocados no mínimo uma vez ao ano, ou sempre que necessário, a 
pedido da contratante. 

 a) A empresa deverá fornecer uniformes e seus complementos à mão de obra 
envolvida, conforme padrão utilizado pela empresa, de acordo com o disposto no respectivo 
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, sendo que a CONTRATADA não poderá 
repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme e equipamentos a seus 
empregados.  

 b) O uniforme deve ser aprovado previamente pela fiscalização do contrato e conter as 
características básicas apresentadas na tabela - Relação de Uniformes. 

 c) Os dois primeiros conjuntos de uniformes para cada empregado deverão ser 
entregues de imediato quando da contratação efetiva da prestação dos serviços, e novamente 
a cada 06 (seis) meses. 

7.5. São substâncias ou materiais destinados a higienização, desinfecção domiciliar, em 
ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água 
compreendendo: 

 a) Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 
microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

 b)  Detergentes destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e 
a aplicações de uso doméstico; 

 c) Material de higiene: papel toalha, protetor para assento sanitário, papel higiênico e 
sabonete líquido. 

 d) São equiparados aos produtos sanitários os detergentes, desinfetantes e respectivos 
congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos 
às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao 
consumo e fiscalização. 
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8. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS  

A CONTRATADA deverá possuir, pessoal especializado e treinado para desempenho das 
respectivas funções, pertencente ao seu quadro de empregados;  

 

9. ELEMENTOS INDICATIVOS DO QUANTITATIVO DE PESSOAL NECESSÁRIO A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

9.1. Os serviços atenderão o fluxo de 126 (cento e vinte e seis) funcionários  na Sede 
Administrativa e de 550 alunos e 62 (sessenta e dois) funcionários na Escola Sesc 
Ananindeua/PA. 

 

10. LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DE PISO PARA LIMPEZA 

 

Sede Administrativa - Belém 

LOCALIZAÇÃO 
MATERIAL DO 

PISO 
ÁREA (M²) 

1º Andar 

CARPETE 160,06  

MÁRMORE 22,20  

CERÂMICO  93,85 

5º Andar CERÂMICO 289,01  

6º Andar PORCELANATO 294,11  

7º Andar CERÂMICO 289,96  

9º Andar PORCELANATO 288,97  

 

 Sesc Ananindeua 

LOCALIZAÇÃO 
MATERIAL DO 

PISO 
ÁREA (M²) 

1º Térreo PORCELANATO 2.542,55  

1º Pavimento PORCELANATO 1.885,14  

 

Resumo das áreas por tipo de piso 

PISOS ÁREA (M²) 

CARPETE 160,06  

MÁRMORE 22,20 

CERÂMICO 672,82 

PORCELANATO 5.010,77 

TOTAL 5.865,85 
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11. LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DE VIDROS E DIVISÓRIAS 

 

Sede Administrativa - Belém 

LOCALIZAÇÃO VIDRO (M²) DIVISÓRIA (M²) TIPO DIVISÓRIA 

1º Andar 1,00 -  - 

5º Andar 58,14 127,62 ALCATEX 

6º Andar 3,30 - - 

7º Andar 39,86 39,86 ALCATEX 

9º Andar 9,80 - - 

TOTAL 112,10 167,48  

 

Sesc Ananindeua 

LOCALIZAÇÃO VIDRO (M²) 

1º Térreo 193,87 

1º Pavimento 262,70 

TOTAL 456,57 

 

12. LEVANTAMENTO DO TOTAL LOUÇAS E EQUIPAMENTOS DE REPOSIÇÃO  

 

Sede Administrativa - Belém 

EQUIPAMENTO TOTAL DO ITEM (UND) 

PORTA PAPEL TOALHA 8 

PORTA DE AÇO INOX 2 

PORTA SABONETE LÍQUIDO 10 

SABONETEIRA INOX - 

 

Sesc Ananindeua 

EQUIPAMENTO TOTAL DO ITEM (UND) 

PORTA PAPEL TOALHA 14 

PORTA DE AÇO INOX 43 

PORTA SABONETE LÍQUIDO 14 

SABONETEIRA INOX 14 
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13. MATERIAIS DE LIMPEZA, ACESSÓRIOS E HIGIÊNICOS PARA USO DOS 
SERVIÇOS DE SERVENTES 

13.1. A tabela abaixo contém o material de limpeza e de higiene pessoal a ser utilizado na 
sede administrativa e unidade Ananindeua do Sesc/PA: 

RELAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

ITEM DESCRIÇÃO UND 

01 ÁLCOOL GEL - 500 M, UN 

02 BOM AR - 360 ML UN 

03 DETERGENTE NEUTRO - 5 L GL 

04 DESINFETANTE - 5 L GL 

05 ÁGUA SANITÁRIA GL 

06 ESCOVA COM CERDAS DE NYLON UN 

07 ESPONJA DUPLA FACE UN 

08 
PANO DE CHÃO, LAVADO E ALVEJADO, MODELO SACARIA, 100% 
ALGODÃO E ISENTO DE FIAPOS SOLTOS 

UN 

09 FLANELA BRANCA UN 

10 LIMPA VIDROS - 5L GL 

11 LUSTRA MÓVEIS - 500 ML UN 

12 REMOVEDOR ACRÍLICO - 5L GL 

13 SABÃO DE CÔCO - PCT COM 5 BARRAS UN 

14 SABÃO EM PÓ - AZUL - 5 KG UN 

15 SACO DE LIXO - 100 LT - PRETO - PCT C/ 5 UN UN 

16 SACO DE LIXO - 15 LT - PRETO - PCT C/ 20 UN UN 

17 SACO DE LIXO - 30 LT - PRETO - PCT C/ 10 UN UN 

18 SACO DE LIXO - 50 LT - PRETO - PCT C/ 10 UN UN 

19 SACO DE LIXO - PRETO - 100 LT - P/LIXO ORGÂNICO - PCT C/ 5 UN UN 

20 SACO DE LIXO - PRETO - 200 LT - P/LIXO ORGÂNICO - PCT C/ 5 UN UN 

21 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML UN 

22 SAPÓLIO LÍQUIDO - 300 ML UN 

23 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 2 LITROS  UN 

24 VASELINA LÍQUIDA PARA LIMPEZA DAS CABINES DOS ELEVADORES UN 

25 DETERGENTE EM GEL DE PINHO - 5 LITROS UN 

26 INSETICIDA - 300 ML UN 
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RELAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

ITEM DESCRIÇÃO UND 

27 
PAPEL HIGIÊNICO HIDROSOLÚLVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
FOLHA DUPLA, MACIA E BRANCA, NÃO RECICLADO, EM ROLO DE 
300M ADAPTÁVEL AO DISPENSER INSTALADO NO SESC  

UN 

28 

PAPEL TOALHA COM 2 OU 3 DOBRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
NÃO RECICLADO, BRANCO E MACIO, ADAPTÁVEL AO DISPENSER 
INSTALADO NO SESC - INTERFOLHADO - PACOTE COM 1.000 
FOLHAS 

UN 

29 SABONETE LÍQUIDO, PREFERENCIALMENTE COM AROMA - 5L GL 

 

13.1.1. Materiais de Trabalho e seus respectivos acessórios, bem como equipamentos 
utilizados nos serviços de limpeza e conservação da contratada, são de inteira 
responsabilidade desta, garantindo a mesma, todo o tipo e quantitativo necessário para a 
eficiente execução dos serviços contratados. 

13.2. A empresa contratada poderá acrescentar à listagem acima outros produtos que se 
fizerem necessários à limpeza e conservação do prédio e pavimentos, desde que atendam às 
determinações e orientações deste Termo de Referência e seja aprovada pela CONTRATANTE. 

13.3.  A CONTRATADA somente utilizará materiais de primeira linha de comercialização, 
acompanhados de cópia das notas fiscais ou de relação discriminada, onde deverá constar 
obrigatoriamente a quantidade, peso ou volume e o valor de cada item. 

 a) A Contratada só poderá usar produtos químicos aprovados pelo órgão 
governamental competente, e que não causem dano a pessoa ou a animais domésticos ou 
revestimentos, pisos, instalações e rede de água e esgoto. 

 b) A utilização de produtos químicos para limpeza, desinfecção e conservação, 
dependerá da aprovação da CONTRATANTE e/ou órgão fiscalizador competente. 

13.4. A Contratada deverá manter nas dependências da sede e Unidade Ananindeua os 
equipamentos em estado de novo e em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a 
evitar acidentes e prejuízos às instalações elétricas. 

13.5. Os equipamentos utilizados não poderão causar danos a qualquer parte do prédio ou 
produzir ruídos excessivos. A Contratada, antes de iniciar os serviços, ou em caso de 
substituição, relacionará os equipamentos a serem utilizados, fornecendo descrição detalhada 
destes. O fiscal do contrato poderá recusar, justificadamente, o uso de qualquer equipamento. 

13.6. A Contratada manterá programa específico de manutenção de seus equipamentos, 
particularmente dos equipamentos que utilizem energia elétrica. 

13.7. A Contratada se responsabilizará pelo uso, guarda e manutenção dos 
equipamentos, não sendo imputada à CONTRATANTE qualquer responsabilidade 
por defeitos ou acidentes de venham a apresentar.  

13.8. A Contratada responsabilizar-se-á por todos os equipamentos, ferramentas e utensílios 
de sua propriedade, identificados de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da CONTRANTE. 

13.9. Os produtos/materiais a serem fornecidos deverão ter registros nos órgãos de controle 
governamental (ANVISA, IMMETRO, etc.). 
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14. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

14.1. Para eficaz e eficiente execução dos serviços de Limpeza e Conservação, a empresa 
CONTRATADA deverá fornecer obrigatoriamente, de acordo com a legislação em vigor e 
regulamentação do Ministério do Trabalho NR 06, ou outra que vier a atualizá-la ou substituí-
la, sem qualquer custo aos funcionários, equipamentos de proteção individual conforme 
Relação de EPI's listado neste termo de referência. 

14.2. Os EPI'S deverão ser entregues previamente ao início efetivo da prestação dos serviços. 

14.3. Todos os equipamentos estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE, devendo 
a CONTRATADA submeter amostra do produto, cor e qualidade, podendo ser solicitada a 
substituição dos que não corresponderem às especificações aqui indicadas. 

14.4. A utilização de cada EPI's será condicionada ao tipo de trabalho realizado. 

 

15. DA VIGÊNCIA 

15.1. O prazo de duração do serviço será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura do contrato podendo ser prorrogado, por igual período, observado o prazo máximo 
de 60 (sessenta) meses, em conformidade com a permissibilidade legal, em obediência ao 
previsto no parágrafo único do Art. 26 da Resolução Nº 1.252/2012 do Sesc. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Deverá haver disponibilidade de empregados da CONTRATADA para o atendimento a 
serviços eventuais que possam ocorrer nas diversas áreas da Sede Administrativa e Unidade 
Ananindeua do Sesc/PA. Em caso de variação de números de empregados, a CONTRATADA 
deverá disponibilizá-los no prazo de 5 (cinco) dias. 

16.2. Manter atualizado o registro de seus empregados, em livro próprio ou em fichas, na 
forma da lei trabalhista, exibindo-os sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, bem como 
atualizar as Anotações na Carteira de Trabalho de cada empregado. 

16.3. Por força da solidariedade prevista na Lei 8.212/91, a CONTRATADA deverá anexar, a 
cada fatura mensal da execução do serviço, comprovação da quitação da última guia de 
recolhimento das contribuições devidas à seguridade social (INSS e FGTS), sob a pena de 
imediata suspensão dos pagamentos até o cumprimento da obrigação, sem implicar em 
qualquer ônus ou acréscimo para o CONTRATANTE, podendo, a critério do Sesc/PA, ensejar 
rescisão unilateral do contrato. 

16.4. Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação dos empregados 
utilizados na execução do serviço objeto deste termo de referência. 

16.5. Respeitar as normas e procedimentos administrativos adotados pela CONTRATANTE, 
assim como as medidas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, na forma da legislação 
vigente e sua regulamentação, responsabilizando-se por quaisquer transgressões, de sua 
parte, e de seus empregados. 

16.6. Responsabilizar-se por quaisquer processos ou ações, judiciais ou administrativas, 
surgidas em decorrência da execução objeto desse termo de referência, que sejam causados 
por ação, omissão, imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados ou prepostos. 

16.7. Isentar, totalmente, a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade quanto ao 
danos ou prejuízos que lhes sejam causados, por seus empregados ou por terceiros. 
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16.8. Responsabilizar-se pelos atos culposos e dolosos de seus empregados e prepostos, 
praticados no horário do serviço ou não, ressarcindo qualquer prejuízo causado a 
CONTRATANTE ou a terceiros, comprovados e comunicados por escrito, no prazo máximo de 
72 horas após a ocorrência. A apuração e comprovação dessa responsabilidade serão feitas 
por sindicância executada por ambas as partes, com prazo de conclusão de 72 horas, 
prorrogável por igual período. 

16.9. Preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de quaisquer 
pessoas vinculadas à CONTRATADA. 

16.10. Obter, sempre que exigido pelos órgãos competentes, as licenças necessárias à 
execução do objeto. 

16.11. Manter no local de prestação de serviço, a partir do primeiro dia de trabalho, um Diário 
de Ocorrências, onde será anotada qualquer irregularidade digna de nota. 

16.12. Manter os seguintes programas: 

a) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

b) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: o PPRA é de responsabilidade do 
Sesc/PA e será complementado, no que couber, pela CONTRATADA. 

c) LTCAT -  Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho 

d) ASO - Atestado de Saúde Ocupacional 

e) Certificado de Treinamento na CIPA 

f) Certificado de Treinamento EPI 

g) Ficha de controle e Recibo de Entrega de EPI, por atividade profissional, com Certificação 
de Aprovação (CA). 

h) Documentação atualizada do empregado, com os requisitos exigidos pela Legislação 
Trabalhista para o desempenho da função para qual foi contratado. 

16.13. Em caso de falta de empregado da CONTRATADA, esta fica obrigada a substituí-lo no 
prazo de 03 (três) horas, a contar da comunicação da falta. Caso não ocorra a substituição, o 
valor será descontado na fatura de serviços, independentemente da aplicação das penalidades 
estabelecidas em contrato. 

16.14. Nos casos de férias, rescisão contratual ou outro motivo que suscite o afastamento do 
empregado, a CONTRATADA deverá apresentar substituto com 3 (três) dias de antecedência à 
data do afastamento. Caso o substituto não seja apresentado, o valor será descontado na 
fatura de serviços, independentemente da aplicação das penalidades estabelecidas em 
contrato. 

16.15. No tocante férias, a CONTRATADA deverá apresentar anualmente à CONTRATANTE, a 
programação de férias dos seus empregados. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 
licitante vencedora; 

17.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
colaborador especialmente designado; 

17.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

17.4. Fiscalizar, conferir e proceder à aceitação da fatura de serviços fornecida pela 
CONTRATADA. 
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18. DA LEGISLAÇÃO 

 

18.1. A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na 
Resolução Nº 1.252/2012, Lei 8.212/1991, Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 no 
Estado do Pará, demais normas pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Termo de 
Referência. 

 

19. CONTROLE DA EXECUÇÃO  

19. A fiscalização da contratação é exercida por um representante do Sesc/PA, ao qual 
compete dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração. O Fiscal é responsável pelo Atesto de notas fiscais e por exigir da 
Contratada o cumprimento das cláusulas estabelecidas no edital e em seus anexos (Termo de 
Referência e Minuta de Contrato), registrando todas as ocorrências relacionadas e 
encaminhando ao setor responsável pela assinatura do contrato. 

 


