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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 027/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança 
desarmada a serem prestados nas dependências do PRODERJ, por 12 (doze) meses.  

1.2 – Os serviços serão executados nos seguintes endereços: PRODERJ/Unidade CAERJ (Centro 
Administrativo do Estado do Rio de Janeiro), sito à Av. Nilo Peçanha nº 175/ 3º, 7º, 22º, 23º, 24º e 
28º andares – Centro - Rio de Janeiro; e PRODERJ/Unidade Maracanã, sito à Rua São Francisco 
Xavier nº 524/2º andar – bloco 1F – Maracanã - Rio de Janeiro. 

2 - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 – Para a prestação dos serviços constantes do objeto, a Contratada deverá possuir, em seu 
quadro, mão de obra em conformidade com a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, e 
qualificada para atender o perfil dos serviços contratados e obedecidas, também, as disposições 
estabelecidas em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da classe ou categoria, 
homologados na DRT / MTE. 

2.1.1 - QUADRO DE DETALHAMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
 

Descrição Local 

01 (um) Posto de 2ª a 6ª feira, de 07h00min as 16h00min. 22º andar 

01 (um) Posto de 2ª a 6ª feira, de 14h00min as 22h00min. 23º andar 

01 (um) Posto de 2ª a 6ª feira, de 07h00min as 16h00min. 24º andar 

01 (um) Posto de 2ª a 6ª feira, de 09h00min as 17h00min. 28º andar 

01 (um) Posto de 2ª a 6ª feira, de 09h00min as 17h00min. 7º andar 

01 (um) Posto de 2ª a 6ª feira, de 08h00min as 18h00min 3º andar 

01 (um) Posto de 2ª a 6ª feira, de 22h00min as 07h00min. 3º, 7º, 22º, 23º, 24º e 
28º andares 

02 (dois) Postos de 2ª feira a domingo, por 24 horas. 3º andar CAERJ e 
UERJ 

02 (dois) Postos, sob demanda, de 2ª a 6ª feira, de 08h00min as 17h00min. --- 

 

3 – DAS ATRIBUIÇÕES DO POSTO DE VIGILÂNCIA 

3.1 - Realizar a ronda conforme rotina a ser definida pelo Contratante. 

3.2 - Colaborar e controlar com a autoridade policial, quando chamada para atender eventual 
ocorrência no local. 

3.3 - Anotar todas as ocorrências no livro permanente de registro, ou formulário próprio indicado 
pelo Contratante. 
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3.4 - Impedir o acesso de vendedores e demais pessoas desautorizadas nas dependências do 
Contratante. 

3.5 - Aplicar o procedimento de identificação dos servidores, empregados de empresas 
Contratadas, fornecedores e visitantes quando do ingresso e saída nas dependências do 
Contratante, bem como impedir a entrada daqueles que não estiverem devidamente identificados 
e/ou autorizados. 

3.6 - Inspecionar constantemente toda a área sob sua responsabilidade. 

3.7 - Tomar providências em caso de início de incêndio e de outras eventualidades que afetem ou 
possam vir a afetar os bens do Contratante e/ou de terceiros. 

3.8 - Verificar se as portas foram fechadas após o encerramento do expediente. 

3.9 - Guardar qualquer objeto de uso pessoal dos servidores do Contratante encontrado durante 
suas rondas. 

3.10 - Fiscalizar a entrada e saída de volumes e cargas. 

3.11 - Apoiar as atividades de recepção e fiscalização da portaria e segurança. 

3.12 - Não se ausentar do Posto de Serviço sem prévia comunicação e autorização do gestor do 
Contrato ou supervisor de Posto de Serviço da Contratada. 

3.13 - Abster-se, por completo, da execução de quaisquer outras atividades alheias às 
determinadas e, principalmente, durante o horário em que estiver prestando serviços. 

3.14 – Possuir as seguintes competências pessoais: 

a) Ter disciplina; 

b) Cuidar da sua apresentação pessoal, especialmente no que tange à aparência, à higiene e 
ao uso correto dos uniformes; 

c) Ser proativo, dinâmico, interessado, criativo e ter atenção ao serviço; 

d) Ser cordial, paciente, educado no trato com os funcionários e visitantes; 

e) Manter o equilíbrio emocional e lidar com o estresse; 

f) Cultivar a ética profissional e a discrição; 

g) Demonstrar capacidade de organização e manter-se atualizado; e 

h) Possuir os conhecimentos e as habilidades técnicas necessárias ao serviço. 

4 – DAS OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA 

4.1 - Conduzir os serviços de acordo com as normas e com estrita observância da legislação 
vigente. 

4.2 - Responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável. 

4.3 - Operar e agir com organização completa, fornecendo toda mão-de-obra necessária à 
execução dos serviços, objeto do Contrato, realizando também todas as atividades inerentes à 
direção, coordenação, fiscalização, administração e execução dos serviços. 

4.4 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato. 

4.5 - Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os valores decorrentes da prestação 
dos serviços, bem como todos os encargos sociais, inclusive FGTS, PIS, parcelas relativas a 
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direitos trabalhistas e contribuições previdenciárias, securitárias, fundiárias e fiscais, encargos 
estes que deverão ser devidamente comprovados a cada remessa da fatura/nota fiscal, além do 
auxílio refeição e vale transporte, até o 5° (quinto) dia útil do mês, assistência médica, lucros 
previstos, seguro de acidente do trabalho, uniformes, e ainda, impostos, taxas e contribuições de 
competência federal, estadual ou municipal. 

4.6 - Aceitar o desconto efetuado pelo Contratante, por ocasião do pagamento das faturas 
mensais, a parcela do preço correspondente às horas em que os vigilantes e guarda feminino 
tenham deixado de trabalhar, por ausência ao serviço e sem a correspondente substituição no 
mês imediatamente anterior. 

4.7 - Assumir a responsabilidade pelo bom desempenho dos seus empregados e providenciar 
para que os mesmos, nos locais de trabalho, possuam cartão de identificação segundo as normas 
de segurança do Contratante. 

4.8 - Responsabilizar-se e arcar com os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações 
judiciais ou extrajudiciais se comprovada a culpa ou dolo da Contratada e que possam ser 
imputadas por terceiros ao Contratante. 

4.9 - Assumir a responsabilidade integral e ilimitada pela vinculação trabalhista, exclusiva dos 
seus empregados no desempenho dos serviços, objeto deste Contrato, nas dependências do 
Contratante. 

4.10 - Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Contratante ou a terceiros, por atos de 
negligência, imperícia ou imprudência ou por dolo dos seus empregados, durante a execução dos 
serviços estipulados neste Contrato, obrigando-se a promover a reposição ou a indenização 
correspondente, se comprovada a culpa ou o dolo. 

4.11 - Apresentar ao Contratante, sempre por meio de ofício, a relação dos empregados que 
executarão os serviços, objeto do Contrato, procedendo de igual forma nos casos de 
substituições. 

4.12 - Remunerar seus empregados pelo equivalente ao piso salarial da categoria, admitindo-se 
uma variação acima deste piso de no máximo 20% (vinte por cento), comprovado através de 
acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria envolvida. 

4.13 - Fornecer tíquete-refeição aos seus empregados, de acordo com o especificado pela 
convenção ou dissídio coletivo da categoria em questão. 

4.14 - Fornecer vale-transporte a seus empregados, dentro dos limites estabelecidos em lei e na 
convenção ou dissídio coletivo da categoria. 

4.15 - Formar núcleo básico para atendimento exclusivo ao Contratante, selecionando com rigor 
os empregados que irão prestar os serviços, bem como treiná-los para os trabalhos a serem 
executados, nas dependências do Contratante. 

4.16 - Promover a integração com a autoridade policial responsável pela circunscrição onde se 
localizam as dependências do Contratante, objeto do Contrato, encaminhando ocorrências, 
quando houver, sempre com a anuência prévia da Gerência Administrativa, controlando, 
fiscalizando e informando em todas as fases de quaisquer ocorrências. 

4.17 - Prestar os serviços contratados somente com empregados credenciados pelo órgão 
competente. 

4.18 - Fiscalizar e supervisionar com pessoal designado em rondas diárias com veículos da 
empresa, inclusive no período noturno, nos diversos horários, garantindo o fiel desempenho das 
obrigações contratuais, não podendo, no entanto, interferir ou modificar instruções e rotinas 
estabelecidas pelo Contratante. 
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4.19 - Emitir relatórios semanais sobre a rotina de rondas e sua eficiência. 

4.20 - Manter um empregado com facilidade de comunicação oral e escrita, liderança e 
ascendência sobre os demais, com autonomia para tomar decisões em nome da mesma, como 
responsável pela supervisão e pelo bom andamento dos serviços contratados. Este empregado 
deverá reportar-se diariamente à Gerência Administrativa - GAD, visando a solução de possíveis 
problemas verificados durante a prestação dos serviços. 

4.21 - Providenciar para que seus empregados trabalhem devidamente uniformizados, com cartão 
de identificação funcional preso na lapela, à altura do peito. 

4.22 - Manter desde o início do Contrato, um livro - “diário de serviços” - para lavrar todas as 
ocorrências do dia, tais como: número de empregados presentes ao trabalho, paralisação dos 
serviços e suas causas, acidentes, etc., que será vistoriado e assinado diariamente pelo 
supervisor da Contratada e pelo responsável do Contratante. 

4.23 - Assegurar a continuidade normal dos serviços, mesmo nos casos de falta ou férias de seus 
empregados, providenciando, às suas expensas, a pronta substituição dos mesmos. 

4.24 - Apresentar ao Contratante, quando solicitado, uma relação que comprove os valores por ela 
pagos aos seus empregados. 

4.25 - Zelar pela qualidade e apresentação dos uniformes, guarnições e equipamentos utilizados 
por seu pessoal, sendo que é facultado ao Contratante exigir substituição de qualquer item 
sempre que julgar necessário. 

4.26 - Possuir serviço de comunicação no prédio do Contratante (Unidade CAERJ e Unidade 
Maracanã) com aparelhos do tipo rádio para facilitar o contato com a Contratada e responsáveis 
do Contratante, sendo necessário 08 (oito) aparelhos. 

4.27 - Ser responsável pela guarda dos bens do Contratante a partir das 20:00 horas, sendo que, 
aos sábados, domingos e feriados, em horário integral. 

4.28 - Fornecer no início do Contrato, armários para os empregados, conforme o estabelecido na 
NR24 (Condições sanitárias e de conforto no local de trabalho), e a portaria nº 3214/78 do TEM. 

4.29 - Treinar seus empregados em: 

a) Primeiros socorros; 

b) Combate a Incêndio. 

4.30 - Adicionar ao Contrato 02 (dois) postos diurnos totalizando 440 (quatrocentos e quarenta) 
horas, a titulo de reserva e sob demanda, acionando o homem quando houver necessidade. 

4.31 - Apresentar a Convenção Coletiva da Categoria vigente, quando do ato de apresentação da 
proposta e da planilha de composição de custos, devendo observar todas as exigências contidas 
na referida convenção. 

5 - DO PRAZO 

5.1 - O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
formalização contratual. 

5.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se os limites previstos no art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. 


