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SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. 
 
 
 
LOCAIS: Sistema produtivo do Poço P 04, Sistema produtivo do Cascata;Estação 
de Tratamento de Esgoto do Jardim Maracá, Estação de Tratamento de Esgoto do 
Jardim Pacaembu, Unidade do São Miguel; 
 
 
 
Introdução 
Decorrente de diversas ocorrências de furto e vandalismo em algumas instalações do 
DAEM, torna-se necessário a atividade de vigilância patrimonial de alguns pontos onde 
sempre se evidencia a ocorrência de problemas. 
 
Para os serviços de vigilância patrimonial, as necessidades se aplicam a pontos 
específicos da estrutura física do DAEM, onde a ocorrência de atos de vandalismo 
acarreta prejuízos financeiros e prejuízos operacionais que refletem no bom 
funcionamento do sistema. 
 
 
Objetivos 
 
Pretende-se com esta contratação disponibilizar profissionais habilitados para as 
atividades de vigilância e controle de acesso, pois atualmente o DAEM atualmente não 
dispõe desde tipo de profissional (?????), na quantidade necessária. 
 
 
Conhecimentos específicos 
 
Os colaboradores que atuarão como Vigias deverão possuir conhecimentos específicos 
exigidos pela função, comprovados através de experiências anteriores, ou através de 
cursos e/ou treinamentos. 
A função dos Vigias, será assegurar a integridade física das instalações do DAEM 
evitando qualquer tipo de ação que possa colocar em risco o funcionamento da 
estrutura. 
Os colaboradores devem possuir ainda atributos inerentes a função, tais como: 

• Autodomínio; 

• Bom senso; 

• Coragem; 

• Disciplina; 

• Conduta; 

• Conhecimento profissional; 

• Respeito; 
 
Estes atributos proporcionam uma maior qualidade na prestação de serviços, à 
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Contratante. 
 
Locais 
Existem pontos específicos onde os colaboradores atuarão, pois são funções distintas 
para cada caso. 
 
Vigias 
Os Vigias atuarão em locais distintos onde ocorrem atos de vandalismo que interferem 
na operação do sistema e consequentemente nos serviços prestados à população. 
Também serão locados em local de controle de fluxo de pessoas e de veículos do 
DAEM. 
 
 
Sistema de Produção de Água 
Serão alocados no poço P 04 – Jardim Marambaia, recentemente este sistema de 
produção foi incorporado ao sistema de abastecimento público do DAEM em virtude do 
encerramento do contrato de concessão com a empresa Águas de Marília. 
 
A operacionalização do sistema ocorre de forma automatizada e remota, mas devido a 
localização da empresa, há necessidade da presença de um profissional no local, para 
evitar a entrada de transeuntes que podem ocasionar a paralisação do sistema e 
consequentemente o prejuízo ao abastecimento da população atendida. 
 
As atividades serão desenvolvidas ininterruptamente 24 horas/dia, onde serão 
necessários 04 Vigias, trabalhando na escala de 12x36 horas, seguindo a rotina de 
trabalhos dos colaboradores do DAEM.  
 
 
 
Sistema de Tratamento de Esgoto do Jardim Maracá 
Trata-se de uma estação de tratamento de esgoto que opera de forma automatizada, 
mas que necessita da presença de um vigilante no período noturno para inibir a entrada 
de vândalos e pessoas que possam suprimir equipamentos essenciais ao 
funcionamento do sistema. As atividades serão desenvolvidas pelo período de 12 
horas/dia, onde serão necessários 02 Vigias, trabalhando na escala de 12x36 horas, 
seguindo a rotina de trabalhos dos colaboradores do DAEM.  
 
 
Sistema de Tratamento de Esgoto do Pacaembu 
É um sistema semelhante ao anterior, onde existe uma estação de tratamento de 
esgoto que opera de forma automatizada, mas que necessita da presença de um 
vigilante no período noturno para inibir a entrada de vândalos e pessoas que possam 
suprimir equipamentos essenciais ao funcionamento do sistema.As atividades serão 
desenvolvidas pelo período de 12 horas/dia, onde serão necessários 02 Vigias, 
trabalhando na escala de 12x36 horas, seguindo a rotina de trabalhos dos 
colaboradores do DAEM. 
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Sistema de Produção de Água do Poço 05 Cascata 
Este sistema opera de forma automatizada, mas devido a ação de vândalos tem o seu 
funcionamento comprometido o que prejudica o abastecimento da região leste da 
cidade. 
Há necessidade da presença de um vigilante no local no período noturno.As atividades 
serão desenvolvidas pelo período de 12 horas/dia, onde serão necessários 02 Vigias, 
trabalhando na escala de 12x36 horas, seguindo a rotina de trabalhos dos 
colaboradores do DAEM. 
 
Unidade do São Miguel 
Há necessidade de vigilante do período diurno para o controle de entrada e saída de 
veículos e de pessoal nas dependências da unidade. As atividades serão 
desenvolvidas pelo período de 12 horas/dia, onde serão necessários 02 Vigias, 
trabalhando na escala de 12x36 horas, seguindo a rotina de trabalhos dos 
colaboradores do DAEM. 
 
 
 
Responsabilidade da Empresa Contratada 
Para a prestação dos serviços, será de responsabilidade da empresa contratada os 
itens: 
 

• Manter os colaboradores nos horários predeterminados pela Contratante; 

• Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus colaboradores, a estrutura ou 
equipamentos da Contratante; 

• Utilizar colaboradores com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados; 

• Os colaboradores devem estar sempre uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI, quando for o caso; 

• Apresentar à Contratante, quando do início dos serviços, relação nominal 
constando nome, endereço residencial e telefone dos colaboradores que 
atuarão nas atividades, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social- CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de 
conferência; 

• Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, o colaborador posto 
a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo 
substituto a Contratante; 

• Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da 
obrigação constante do item anterior; 

• Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

• Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e 
distribuição cível de todos os colaboradores que atuarão para a Contratante; 
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• Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25%(vinte e cinco)do valor inicial do 
contrato; 

• Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou 
sub-contratações não autorizada pela Contratante; 

• Assegurar a prestação dos serviços contratados, mesmo em caso de greve 
dos transportes públicos, salvo os motivos de força maior (calamidades 
públicas,etc.); 

• Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento 
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo 
de Referência; 

• Instruir seus colaboradores quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Contratante nos procedimentos operacionais e rotineiros dos sistema que irão 
atuar. Estas orientações serão somente técnicas, pois as demais serão 
repassadas para a Contratada; 

• Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços, que estejam fora dos procedimentos estabelecidos 
pela Contratante; 

• Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos; 

• Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus 
empregados; 

• Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação; 

• Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto em condições autorizadas pela Contratante. 

• 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 satisfatória; 

• Selecionar os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
elementos portadores de atestados de boa conduta, sem antecedentes 
criminais e demais referências, tendo funções profissionais compatíveis com 
os serviços a serem prestados, registradas em suas carteiras de trabalho. 

• Responsabilizar-se por toda e qualquer providência que diga respeito à 
segurança do trabalho de seus empregados, inclusive quanto à exigência do 
uso e ao fornecimento dos equipamentos de proteção individuais e coletivos 
(botas, luvas, capacetes etc.); 

• Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo fornecimento de alimentação e 
transporte para seus empregados, visto que não terão vínculo empregatício 
com a Contratante. 

• Comunicar a Contratante, por escrito, quaisquer irregularidades, falhas ou 
quaisquer fatos relevantes encontrados na execução dos serviços, para serem 
analisados, alterados, suprimidos ou corrigidos, se for ocaso. 

• Responsabilizar-se pelo controle da assiduidade e pontualidade de seus 
empregados; 
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• Manter disciplina nos locais de serviços, afastando no prazo máximo de 24 
(vinte quatro) horas, após o pedido da Contratante, qualquer colaborador 
considerado com conduta inconveniente pela Contratante, bem como a 
substituição do mesmo, por outro profissional com as mesmas qualificações; 

• A Contratada obedecerá às normas e os procedimentos internos atinentes às 
rotinas diárias da Contratante. 

• Fornecer mensalmente à Contratante cópia da folha de pagamento do mês 
anterior ao da despesa, bem como os comprovantes do recolhimento dos 
encargos sociais incidentes; 

• Comunicar à contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de 
acidentes verificada no curso da execução do Contrato; 

• Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que 
houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação 
contendo nome completo, cargo ou atividade exercida, órgão e local de 
exercício dos colaboradores alocados; 

• Efetuar o pagamento dos salários dos colaboradores alocados na 
execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, 
de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da 
Contratante; 

• Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e 
distribuição cível de toda a mão-de-obra oferecida para atuar nas 
instalações do DAEM, a critério do Contratante; 

• Zelar pelos equipamentos e instalações do local do trabalho, não sendo 
permitido a intervenção por parte dos colaboradores em equipamentos não 
definidos na rotina de operação. 

• Comunicar imediatamente a qualquer hora do dia, o responsável pelo setor 
de operação e distribuição de água do Contratante, qualquer problema que 
posso ocorrer e que resulte em paralisação do sistema de produção. 

• Comunicar imediatamente ao responsável do Contratante, qualquer 
alteração em parâmetros de operação de equipamentos e peças; 

• Não permitir o acesso de pessoal não autorizado nas dependências do 
local de trabalho, ou área do Contratante; 

• Não permitir o acesso de veículos, máquinas e equipamentos no local, sem 
a respectiva autorização do responsável da Contratante; 

 
 
Obrigações da Contratante 
 

Além das demais obrigações constantes na legislação pertinente, a Contratante 
obrigar-se-á: 

• Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Termo 
de Referência; 

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

• Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por colaborador 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
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colaboradores eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

• Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

• Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, 
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, e desde que 
observado o limite da legislação trabalhista; 

• Efetuar o pagamento no prazo de até 30(trinta) dias após a entrega da 
nota fiscal, devidamente atestada e sem qualquer incorreção; 

• Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 
condições de habilitação e qualificação; 

• Fiscalizar a execução do instrumento contratual, através de departamento 
específico; 

 
 
Quanto a Regularidade 
 

A empresa declarada vencedora deverá apresentar os seguintes documentos 
para comprovação da sua capacidade econômico-financeira: 

• Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial, 
expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa 
jurídica ou de execução de pessoa física. 

 
Existindo mais de um cartório distribuidor na comarca, deverão ser apresentadas: 

• Certidão de todos os cartórios existentes; 

• Declaração, firmada pela Corregedoria de Justiça ou órgão judicial 
competente, do domicilio do contratante, sobre o quantitativo e as 
categorias dos cartórios ali existentes. 

• Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 

• Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social devidamente publicadas na imprensa oficial, quando se tratar de 
sociedades por ações, acompanhado do índice da aferição financeira 
exigido no item 6.3 e seus subitens. 

 
 

A capacidade técnica dependerá da apresentação dos seguintes documentos: 
 

• Atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove já haver a Contratada executado serviços 
pertinente ao objeto desta contratação, à pessoa jurídica declarante. 

• Declaração de Vistoria, comprovando que a proponente visitou os locais de 
execução dos serviços até o último dia útil anterior à data fixada para o 
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envio das propostas para o Departamento de Licitação do DAEM, 
mediante prévio agendamento de horário junto aos responsáveis. 

 
 
Das exigências para contratação 
Para a contratação dos serviços a Contratada deve possuir alguns requisitos que 
permitem a execução do contrato sem prejuízos para a Contratante, tais como: 

• Possuir um escritório físico na cidade de Marília, na qual a Contratante possa 
solicitar informações e/ou tenha acesso a dados relativos ao contrato a qualquer 
dia e hora (horário comercial); 

• Possuir um responsável legal que responda pela Contratada lotado na cidade de 
Marília, e que tenha poder de decisão, a respeito de qualquer ingerência que 
possa ocorrer durante a vigência do contrato; 

• A Contratada deve dispor de colaboradores que possam substituir colaboradores 
não aceitos pela Contratada,em virtude do não atendimento de clausulas de 
contrato, no prazo máximo de 12 horas; 

 
 
 
– INFRAÇÕES E DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS: 

 
O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
contratada a multa de 0,2% ao dia incidente sobre o valor do contrato podendo 
acarretar sua rescisão unilateral. 

 
Se o total das multas atingir valor igual a 10% do valor total do contrato este será 
rescindido de pleno direito, a exclusivo critério da contratante sem prejuízo da 
apuração de perdas e danos. 

 
Caso seja constatada alguma não conformidade na execução de qualquer 
serviço de responsabilidade da contratada ou inobservância por sua parte 
relativa às suas obrigações, esta será advertida formalmente pelo Contratante 
através do Departamento de Recursos Humanos,em caso de persistirem as 
falhas por parte da contratada na execução dos serviços ou pelo não 
cumprimento de algum item do contrato, após advertência formal, poderá a 
contratada deduzir o percentual de 5% (cinco por cento) da fatura consecutiva 
à reincidência, desde que informe tal procedimento à contratada com até 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência. 

 
As multas serão descontadas ex–offício, de qualquer crédito da contratada 
existente na contratante, em favor desta última. Na inexistência de créditos que 
respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que a 
contratante determinar, sob pena de cobrança judicial. 

 
 

VALOR DA PROPOSTA: 
 

Os valores estabelecidos na proposta apresentada devem ser fixos e irreajustáveis, 
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ao longo da vigência do contrato. 
 
 
 

PAGAMENTOS: 
 

O pagamento será efetuado por meio da Diretoria Financeira até 30 dias após a 
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. 
A Contratada deverá apresentar, por ocasião dos pagamentos, todos os 
documentos solicitados pela contratante. 
A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer 
título, lhe forem devidas pela contratada. 
Poderá a contratante sustar o pagamento de qualquer nota fiscal nos seguintes 
casos: 
 

• Prestação dos serviços em desacordo com as condições estabelecidas no 
contrato; 

• Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais; 
 
 

VISITATÉCNICA 
As empresas interessadas em oferecer seus serviços deverão realizar uma Visita 
Técnica nos locais onde os serviços serão executados. 
A visita deverá ser agendada previamente, nos horários e dias normais de 
expediente onde a Contratante designará funcionário para acompanhar a 
interessada; 
Para proceder a visita técnica, deverá ser apresentado documento, procuração ou 
outro legalmente reconhecido que comprove ser representante legal da 
concorrente. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Deverão ser observados os pisos salariais da categoria, firmados em acordo 
coletivo do Sindicato que representa a categoria; 
A empresa deverá contemplar em seus orçamentos todos os itens necessários à 
adequada realização dos serviços, mesmo que não estejam explicitados neste 
termo de referência. 
 
 
 
 
 
JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO 
Vice Presidente - DAEM
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ANEXO 01 
PLANILHA DE CUSTO 2018 

SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. 

LOCAIS – Sistema produtivo do Poço P 04, Sistema produtivo do Cascata; Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim Maracá, Estação de 
Tratamento de Esgoto do Jardim Pacaembu; 

 

FOLHA ÚNICA 

 

Item DESCRIÇÃO Unid Quant NoPreço Custo 
Unit. 

Custo Total 

2 VIGIAS      

2.1 08VIGIAS PATRIMONIAIS mês 01 Cotação xxxxxx xxxxxxx 

   
    

Custo Mensal dos Serviços   xxxxxx 

Custo Total dos Serviços ( 12 meses)   xxxxxx 

 
 


