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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1 - OBJETO: 

 

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços contínuos de 

vigilante/segurança não armado no posto fixado na portaria, com dedicação exclusiva de mão 

de obra, visando controle de acesso, operação e fiscalização, 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 Vigilância para o CEROF-UFG garantem a integridade física 

dos colaboradores/servidores no ambiente de trabalho, dos usuários, pacientes e seus 

acompanhantes, além garantir o acervo patrimonial contra a ação de terceiros, não permitindo 

sua depredação, violação, evasão e apropriação indébita e proporcionar segurança aos 

usuários do serviço público. 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 Quantitativo Estimado de Pessoal: 

Função 
Posto 

44hs 

Quant. Posto 

12hs Diurno 

Quant. Posto 

12hs Noturno 
TOTAL 

Vigilante/Segurança 0 01 00 02 

   01 Posto de Trabalho diurno 12x36, totalizando 02 Vigilantes/Segurança em escala, 

com hora intervalar 1h para alimentação. 
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3.2 Descrição dos serviços 

A prestação dos serviços de vigilância / segurança não armado, nos postos fixados pelo 

Contratante, envolve a alocação, pela Contratada, de profissionais devidamente 

habilitados, portando  obrigatoriamente a respectiva Carteira Nacional de Vigilantes, 

nos termos da Lei Federal nº 7.102, de 20.06.83 alterada pelas Leis Federais n.º 

8.863/94 e 9.017/95, pela Medida Provisória no 2.184/01 e pela Lei Federal no 

11.718/08; regulamentada pelos Decretos n.º 89.056, de 24.11.83, e 1.592, de 10.08.95, 

bem como pelas Portarias DPF nº 891/99 e DG/DPF nº 3233/2012, alterada pelas 

Portarias DG/DPF nº3.258/2013 e DG/DPF nº 3.559/2013, e capacitados para: 

i. Assumir o posto devidamente uniformizado e com aparência pessoal adequada; 

ii. Comunicar imediatamente, ao Contratante, qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

iii. Comunicar ao gestor designado pelo Contratante todo acontecimento entendido 

como irregular e que atente contra seu patrimônio; 

iv. Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando 

seus serviços; 

v. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, 

adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida do Contratante, 

bem como aquelas que entenderem como oportunas; 

vi. Permitir o ingresso na Unidade somente de pessoas previamente autorizadas e 

identificadas; 

vii. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial 

dentro das instalações do Contratante, facilitando, no possível, a atuação das 

mesmas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 

acontecimento; 

viii. Não permitir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 

instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pelo 

Contratante; 

ix. Não permitir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao 
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Contratante; 

x. Não permitir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e 

imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das 

instalações; 

xi. Não permitit a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, 

assim como de bens particulares de empregados ou de terceiros; 

xii. Não se ausentar do posto; 

xiii. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida do Contratante, 

verificando todas as dependências das instalações, adotando os cuidados e 

providências necessários para o perfeito desempenho das funções e manutenção 

da ordem nas instalações; 

xiv. Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à 

manutenção das condições de segurança; 

xv. Repassar para o(s) vigilante(s) que está (ão) assumindo o posto, quando da 

rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual 

anomalia observada nas instalações. 

xvi. Comprovar a formação técnica específica dos vigilantes, mediante apresentação 

do Certificado de Curso de Formação de Vigilantes e Carteira Nacional de 

vigilante, expedido por Instituição devidamente habilitada e reconhecida. Deverá 

comprovar ainda a obediência à periodicidade legalmente estabelecida, quanto 

ao curso de reciclagem; 

xvii. Disponibilizar vigilantes em quantidade necessária para garantir a operação dos 

postos nos regimes contratados, uniformizados e portando crachá com foto 

recente; 

 

 3.5 Do Uniforme, equipamentos e materiais 

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 
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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 . 

v. A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos e materiais necessários à 

execução dos serviços (de acordo com o Acordo, Convenção ou Dissídio 

Coletivo de Trabalho, mais recente): calças, camisas de mangas longas e curtas, 

cinto, sapatos/coturnos, meias, quepe ou boné com emblema, jaqueta de frio ou 

japona, capa de chuva, crachá, livro de ocorrências, cassetete e porta cassetete, 

apito, cordão de apito, lanterna e pilhas. 

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

não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante; 

vii. A Contratada deverá fornecer os respectivos materiais aos 

vigilantes/seguranças 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 
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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 permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras; 

viii. 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 da qualificação técnica do 

profissional deverá ser previamente aprovada pelo gestor do contrato;  

iii. Efetuar a reposição de vigilantes nos postos, de imediato, em eventual ausência 

não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

iv. Comunicar ao gestor da Contratante que administra o contrato, toda vez que 

ocorrer afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de 

qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços; no caso de 

substituição ou inclusão, a Contratada deverá proceder conforme item; 

v. Assegurar que todo vigilante que cometer falta disciplinar não será mantido no 

posto da Contratante; 

vi.  Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de 

vigilantes não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos 

serviços; 

vii. Instruir seus vigilantes quanto às necessidades de acatar as orientações da 

Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 

Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas 

do Contratante; 

viii. Manter controle de frequência/pontualidade de seus vigilantes sob o contrato; 

ix. Propiciar aos vigilantes as condições necessárias para o perfeito 
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desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes, uniformes, equipamentos de 

proteção individual adequado às tarefas que executam e às condições climáticas, 

e demais equipamentos e materiais necessários à prestação dos serviços, tais 

como equipamentos de intercomunicação, lanternas e pilhas, livros de capa dura 

numerada tipograficamente, para registro de ocorrências; 

x. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada na Unidade; 

xi. Indicar um supervisor para realizar semanalmente, em conjunto com a 

Contratante, o acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da 

prestação dos serviços; 

xii. Manter, ao longo de todo o ajuste, contrato de seguro de responsabilidade 

civil para garantir indenizações devidas em face de eventuais danos causados à 

Contratante ou a terceiros; 

xiii. A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve 

proceder às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem 

nos serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de 

eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre 

pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros 

que alegarem vínculo com a Contratada; 

xiv. As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações do 

Contratante e estarem circunscritas à sua área de atuação estabelecida pela 

legislação específica; 

xv. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 

cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos quer 

materiais - com vistas à qualidade dos serviços à satisfação do Contratante. A 

Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, 

cumprindo evidentemente as disposições legais que interfiram em sua execução. 

xvi. É estritamente vedada a falta de plantonista seja em finais de semana e feriado, sendo que 

em caso de força maior a CONTRATADA deverá proceder a reposição do quadro de 

imediato, visto a importância da função desempenhada por este; 

xvii. Selecionar e preparar rigorosamente a mão-de-obra envolvida, encaminhando indivíduos 

portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

xviii. Uma vez identificado colaboradores com insubordinação, imperícia nas atividades, 

negligência ou falta de competência a função proposta, o mesmo será apontado 
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formalmente a CONTRATADA, que deverá proceder com o afastamento e substituição 

do mesmo no quadro de colaboradores. 

6 – DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

VIGILÂNCIA 

 

i. Atestados de capacidade técnica ou similar emitidos por clientes destas empresas; 

ii. Registro e autorização de funcionamento emitido pela Polícia Federal;  

iii. Certificado de Segurança válido por um ano; 

iv. Certificado de Regularidade de Situação para funcionamento de Segurança 

Privada, válido por um ano; 

 

 

7 – DA PROPOSTA 

 

7.1. Não conter rasuras ou emendas; 

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

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

7.3. 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; 

7.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

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

publicação deste termo de referência; 

7.6. 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; 

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

prestação dos serviços; 

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

conhecimento e aceitação de todas as condições do presente termo de 

referência. 

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

mesma pode ser solicitada ao setor de compras. 

 

 

8 – JULGAMENTO 
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8.1. 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. 

 

 

9 – 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. 

 

 

10 - DA VIGÊNCIA 

 

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

renovado por igual período. 

 

 

 


