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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1 - OBJETO: 

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de  Portaria 

(Diurno) com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas condições e 

especificações abaixo relacionadas. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do 

Centro de Referência em Oftalmologia (CEROF-UFG), localizado na Av. Primeira Avenida, 

s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia – Goiás – CEP: 74605-020. 

 

  

2 – JUSTIFICATIVA: 

 

A contratação do serviço de portaria para o CEROF-UFG busca realizar o efetivo 

controle de acesso, com a identificação e registro dos usuários, assim como fornecer 

informações e direcionar pessoas e materiais recebidos. Em um ambiente hospitalar, a 

contratação de empresa para a execução destes serviços, é de extrema importância e sua falta 

ou má execução impacta diretamente na segurança dos pacientes, colaboradores e demais 

pessoas que transitam nas dependências do Hospital. 

 

3 -  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Fiscalizar e orientar quanto às medidas necessárias nas portarias, para garantir a 

eficiência e eficácia no serviço prestado, buscando a excelência na execução das 

atividades em todo o processo. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham 

a ser solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto deste Contrato.  

3.2 Quantitativo Estimado de Pessoal: 

Função 
Posto 

44hs 

Quant. Posto 

12hs Diurno 

Quant. Posto 

12hs Noturno 
TOTAL 

Porteiro 0 01 00 02 

   01 Posto de Trabalho diurno 12x36, totalizando 02 porteiros em escala, com hora 

intervalar 1h para alimentação. 
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 3.3 Descrição dos serviços 

i. Executar serviços de portaria da unidade de saúde, baseando-se em regras de 

conduta, para assegurar a ordem no prédio e de seus ocupantes; 

ii. Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas no 

saguão da portaria principal, nos corredores e pátios, procurando identificá-las, 

para vedar a entrada as pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino 

solicitado; 

iii. Manter serviço permanente de portaria contínua da unidade de saúde; 

iv. Acender e apagar as luzes das partes comuns da unidade hospitalar, observando 

os horários e/ou necessidades; 

v. Auxiliar no serviço de segurança interna da unidade de saúde; 

vi. Vetar a entrada de vendedores, demonstradores, entregadores, etc., sem 

autorização; 

vii. Notificar movimentações suspeitas e informar ao chefe da unidade ou alguém por 

eles indicado; 

viii. Realizar a identificação e cadastro do visitante, solicitando a apresentação 

de documentação pessoal quando necessário; 

ix. Disponibilizar aos visitantes o crachá de identificação; 

x. Direcionar e orientar os visitantes ao local de destino, prestando todas as 

informações sobre a localização de pessoas ou das dependências; 

xi. Controlar a entrada e fluxo de pessoas no prédio de maneira que não haja 

tumultos e a ordem seja mantida; 

xii. Não permitir o acesso de pessoas que se neguem a identificação 

regulamentar, salvo por decisão ou autorização expressa do Contratante; 

xiii. Receber e transmitir mensagens; 

xiv. Zelar pela ordem da área sob sua responsabilidade, proibindo qualquer 

aglomerado de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao supervisor e a 

Contratante, no caso de desobediência; 

xv. Atender telefonemas, transferir ligações e anotar recados, quando necessário; 

xvi. Orientar aos usuários sobre o uso de catracas eletrônicas, crachás de 

identificação  ou outras informações que lhe couber informar; 

xvii. Assumir o posto devidamente uniformizado e com aparência pessoal 

adequada, sendo que, os cabelos deverão ser presos ou curtos; 
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xviii. Não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou 

funcionários; 

xix. Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado a sua disposição para o 

serviço; 

xx. Portar em lugar visível o crachá de identificação fornecido pela Contratada; 

xxi. Cumprir rigorosamente com os horários de serviço, assumindo o posto no 

horário aprazado e de posse dos equipamentos e acessórios necessários para 

o bom desempenho do trabalho; 

xxii. Não abandonar a portaria, a não ser em casos de extrema necessidade ou 

em casos de acompanhamento a deficientes, quando solicitado; 

xxiii. Comunicar se possível com antecedência, ao supervisor a necessidade de 

faltar ao serviço, decorrente de motivo de saúde ou força maior; 

xxiv. Abster-se da execução de quaisquer outras atividades alheias aos objetivos 

avençados em Contrato; 

xxv. Somente entrar em áreas reservadas, em casos de emergência ou quando 

devidamente autorizado; 

xxvi. Não abordar autoridades ou demais servidores públicos para tratar de 

assuntos particulares ou reclamações de serviço. O contato relativo às 

questões trabalhistas deve ser feito com o preposto da empresa contratada; 

xxvii. Atuar, sempre que necessário, em situações emergenciais, utilizando e 

acionando os meios disponíveis e realizando chamados emergenciais ao 

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Samu e demais 

órgãos de atendimento à sociedade; 

xxviii. Comunicar a Contratante quaisquer consertos necessários à conservação de 

bens e instalações do seu local de trabalho; 

xxix. Comunicar a Contratante imediatamente, qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem patrimonial e funcional, nas áreas físicas e monitoradas, 

para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

xxx. Registrar em livro de ocorrência os principais fatos do dia; 

xxxi. Realizar outras atividades correlatas, conforme solicitado pela Contratante. 

 

3.4  Requisitos e qualificação técnica dos profissionais 
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i. Idade mínima de 18 anos; 

ii. Ter formação completa no ensino médio, apresentando comprovação 

mediante diploma reconhecido pelo Ministério da Educação; 

iii. Estar quite com as obrigações eleitorais e do serviço militar, para os 

empregados do sexo masculino; 

iv. Apresentar Atestado Médico de aptidão física e  mental  para o exercício 

das atribuições inerentes às funções a serem desempenhadas; 

 

 3.5 Do Uniforme 

i. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os 

itens que compõem o uniforme; 

ii. O padrão, especificações e cores dos uniformes deverão ser mantidas para 

ambos os sexos, porém, para o sexo feminino, o uniforme deverá atender 

aos cortes e modelagens femininas; 

iii. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de 

trabalho; 

 

iv. O uniforme deverá ser trocado quando necessário. Caso a Contratante 

verifique que o mesmo encontra-se desgastado e com aparência imprópria 

poderá solicitar que um novo uniforme seja disponibilizado ao funcionário . 

 

 3.6 Dos equipamentos e materiais 

i. A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos e materiais 

necessários à execução dos serviços. Exemplos:  

 Lanterna tipo farolete com bateria recarregável; 

 Carregador para bateria recarregável; 

 Bateria recarregável para lanterna; 

 Crachá de identificação com Nome, RG, CPF e Foto; 

 Capa de Chuva; 

 Guarda Chuva; 
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 Livro de Ocorrências; 

 Canetas; 

ii. Todos os equipamentos da Contratada devem ser identificados de forma a 

não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante; 

iii. A Contratada deverá fornecer os respectivos materiais aos porteiros no 

momento da implantação dos Postos de Trabalho junto a Contratante e 

substituí-los sempre que se fizer necessário. 

 

 

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

i. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, 

proporcionando todas as facilidades necessárias à boa execução dos 

serviços; 

ii. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do 

Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do 

mesmo; 

iii. Não permitir que os empregados da Contratada executem tarefas em 

desacordo com as preestabelecidas no Contrato e Termo de Referência; 

iv. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução 

dos serviços contratados determinando as medidas necessárias à sua 

imediata regularização; 

v. Proporcionar os meios e condições necessárias à segurança e à higiene dos 

empregados da Contratada, designados para a execução dos serviços; 

vi. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

vii. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, o Contratante reserva-se o direito de, sem 

que se restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e 
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completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 

designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem 

como a substituição de empregado da Contratada que estiver sem uniforme 

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

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

viii. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras; 

ix. Proceder com os pagamentos devidos à Contratada. 

 

 

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

i. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos 

serviços, os postos de trabalho com a entrega dos materiais e equipamentos 

necessários à execução dos serviços; 

ii. Apresentar toda a  documentação  comprobatória  exigida; 

iii. Manter disponibilidade de mão de obra qualificada a fim de atender 

eventuais substituições ou reposição do posto de serviço, sejam por motivos 

de falta de funcionário efetivo, férias, licença, demissão, funcionário 

considerado inadequado e outros análogos, obedecidas as disposições da 

legislação trabalhista vigente; 

iv. Fica reservado à Contratante o direito de autorizar ou não, as eventuais 

substituições, devendo estas ocorrer mediante prévia comunicação formal ao 

Fiscal do Contrato, de acordo com os interesses do serviço, informando os 

motivos e a duração das mesmas, apresentando, posteriormente, as 

documentações comprobatórias junto à fatura de cobrança referente ao 

período de substituição; 

v. Atender de imediato as solicitações da Fiscalização quanto às substituições 

da mão-de-obra entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

vi. Empregar profissionais preparados para o desempenho das funções; 

a. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham a ocasionar prejuízo ao 

patrimônio do CEROF-UFG ou de terceiros, por ação ou omissão de seu 

empregados durante a execução dos serviços, podendo ser descontado do 

pagamento a ser efetuado à Contratada, o valor do prejuízo apurado; 

vii. Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
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obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas; 

viii. Exercer controle de ponto eletrônico ou manual sobre a assiduidade e a 

pontualidade da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços, 

apresentando ao Contratante os relatórios mensais de freqüência, devendo as 

faltas e os atrasos ser glosados no valor da fatura correspondente; 

ix. Instruir ao seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações 

da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 

Segurança e Medicina do Trabalho e postulados legais vigentes no âmbito 

federal, estadual ou municipal; 

x. Relatar à Contrante toda e qualquer irregularidade observada nos postos de 

serviços; 

xi. Manter relação atualizada dos empregados, contendo nome completo, 

endereço, assim como fornecer cópias de carteira de identidade, CPF, 

carteira de trabalho e escala de férias dos funcionários; 

xii. Retirar, e repor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após 

notificação, qualquer empregado considerado pelo Contratante como 

portador de conduta inconveniente; 

xiii. Manter todos os equipamentos em perfeitas condições de uso, devendo 

ocorrer a substituição dos danificados em até 48 (quarenta e oito) horas após 

notificação; 

xiv. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

sociais, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

xv. Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito; 

xvi. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

Contratante; 

xvii. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios 

trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante; 

xviii. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 
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xix. A Contratada deverá atender os chamados emergenciais da Contratante no 

prazo máximo de 24 horas, por meio da presença do responsável; 

xx. Em ausências emergenciais e não programadas de funcionários, a 

Contratada deverá repor o posto ausente em até 1 (uma) hora; 

xxi. A substituição de um posto de serviço em virtude de ausência emergencial e 

não programada não poderá ser realizada pelo funcionário que trabalhou no 

período do posto anterior; 

xxii. A Contratada deverá realizar treinamento periódico dos porteiros 

incumbidos da execução das tarefas, e atualização das técnicas de 

prevenção e combate a incêndio; 

 

 

6 – DA PROPOSTA 

 

6.1. Não conter rasuras ou emendas; 

6.2. Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante 

legal, com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

6.3. Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, 

mencionando a descrição, quantidade, valores e prazo de entrega, de forma a 

obedecer à discriminação do objeto; 

6.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

6.5. O prazo para entrega da proposta será de 10 (dez) uteis, contados a partir da 

publicação deste termo de referência; 

6.6. A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do 

primeiro dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta; 

6.7. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da 

prestação dos serviços; 

6.8. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de 

conhecimento e aceitação de todas as condições do presente termo de 

referência. 

6.9. A proposta deve ser apresentada dentro da planilha orçamentaria anexa, a 

mesma pode ser solicitada ao setor de compras. 

 

 

7 – JULGAMENTO 
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7.1. O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de  

Compras e Serviços, “As Compras e a Contratação de Serviços serão 

realizadas, preferencialmente, considerando o menor preço ofertado”. Será 

adotado o critério de menor preço global. 

 

 

8 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

i. Os serviços ora cotados serão prestados no Centro de Referência em 

Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás – Goiânia/Goiás; 

ii. Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

iii. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem 

como, dos seus procedimentos e técnicas empregados; 

iv. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de 

emissão; 

v. Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F 

(Autorização de Fornecimento); 

vi. A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente com 

o serviço a ser executado. 

 

 

9 - DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado por igual período. 

 

 

 


