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TERMO DE REFERÊNCIA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, E LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME PARA OS EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS SOB RESPONSABILIDADE DA POIESIS. 
 
1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O presente tem por objeto a prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, com 
inicio previsto em 01 de fevereiro de 2016 com a efetiva cobertura dos postos relacionados no ANEXO 
02, e prestação de serviços de locação, manutenção e monitoramento remoto de sistemas de alarme, nas 
unidades especificadas no item 2.2. 

2. DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços serão prestados nos seguintes equipamentos: 

2.1 VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA: 
 

OFICINAS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO / ESTADO

Alfredo Volpi Rua Americo Salvador Novelli, 416 08210-090 São Paulo - SP

Grande Otelo Rua Ramos de Azevedo, 277 - Centro 18035-480 Sorocaba - SP

Mário de Andrade Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda 01154-010 São Paulo - SP

Oswald de Andrade Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro 01123-001 São Paulo - SP

Pagu Rua Espírito Santo, 17 - Campo Grande 11075-390 Santos - SP

Sérgio Buarque de Holanda Rua São Paulo, 745 - Centro 13560-340 São Carlos - SP

Nucleo Luz Rua Talmud Thorá, 58 - Bom Retiro 01126-020 São Paulo - SP

Poiesis Sede Rua Lubavitch, 64 - Bom Retiro 01123-070 São Paulo - SP

FÁBRICAS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO

Fábrica de Cultura  jardim são luis Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Jd. São Luis 05822-010 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  Capão Redondo Rua Algard, 82 - Capão Redondo 05885-680 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  Brasilândia Avenida Inajar de Souza, 7001 - Vila Brasilândia 02675-070 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  Vila Nova Cachoerinha Rua Franklin Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoerinha 02479-001 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura Jaçanã Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jova Rural 02281-213 São Paulo - SP

MUSEUS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO

Casa guilherme de Almeida - anexo Rua Cardoso de almeida, 1943 - Sumaré 01251-001 São Paulo - SP

Casa guilherme de Almeida - museu Rua Macapá, 187 - Perdizes 01251-080 São Paulo - SP

Casa das Rosas Avenida Paulista, 37 - Bela Vista 01311-902 São Paulo - SP  
 

2.2 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARMES: 

OFICINAS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO / ESTADO

Alfredo Volpi Rua Americo Salvador Novelli, 416 08210-090 São Paulo - SP

Altino Bondesan Av. Olivo Gomes, 100 - Santana 12211-115 São José dos Campos - SP

Tarsila do Amaral Av. Nelson Spielmann, 593 -Palmital 17509-000 Marília - SP

Gerson de Abreu Largo da Basilica, 59 - Centro 11920-000 Iguape - SP

Grande Otelo Rua Ramos de Azevedo, 277 - Centro 18035-480 Sorocaba - SP

Timochenco Wehbi Av. Manoel Goulart, 2651 - Anexo 1 - Sta. Helena 19015-241 Presidente Prudente - SP

Mário de Andrade Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda 01154-010 São Paulo - SP

Oswald de Andrade Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro 01123-001 São Paulo - SP

Pagu Rua Espírito Santo, 17 - Campo Grande 11075-390 Santos - SP

Sérgio Buarque de Holanda Rua São Paulo, 745 - Centro 13560-340 São Carlos - SP

Poiesis Sede Rua Lubavitch, 64 - Bom Retiro 01123-070 São Paulo - SP

FÁBRICAS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO

Fábrica de Cultura  jardim são luis Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Jd. São Luis 05822-010 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  Capão Redondo Rua Algard, 82 - Capão Redondo 05885-680 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  Brasilândia Avenida Inajar de Souza, 7001 - Vila Brasilândia 02675-070 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  Vila Nova Cachoerinha Rua Franklin Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoerinha 02479-001 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura Jaçanã Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jova Rural 02281-213 São Paulo - SP

MUSEUS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO

Casa Guilherme de Almeida Rua Macapá, 187 - Perdizes 01251-080 São Paulo - SP  
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3. DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA 
 

3.1  DA CONTRATAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILÂNCIA 

 A quantidade e escala de trabalho dos postos de serviços serão desenvolvidos conforme ANEXO 
02. 

 
3.2. DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS. 

 
Poderá ser requisitado pela Contratante, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, o aumento 
eventual de postos de vigilância/segurança patrimonial desarmada para atender a demanda de 
eventos nas unidades das Fábricas de Cultura, Oficinas Culturais e Casa Guilherme de Almeida e 
Casa das Rosas especificados conforme ANEXO 04. 
 

 
4. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
 

4.1. A prestação dos serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada, 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 nºs. 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 nºs 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 387/2006 alterada pelas Portarias DG/DPF nº 
515/2007, DG/DPF nº 358/09, DG/DPF nº 408/09, DG/DPF nº 781/10 e DG/DPF nº 1.670/10, e 
capacitados para: 

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

4.1.2.  Comunicar imediatamente, ao Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

4.1.3.    Comunicar ao gestor designado pelo Contratante todo acontecimento entendido como irregular e 
que atente contra seu patrimônio; 

4.1.4. Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços; 

4.1.5.   Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, 
do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 
dos responsáveis pela administração da UNIDADE e outros de interesse; 

4.1.6.  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; 

4.1.7. Permitir o ingresso nas UNIDADES somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas; 

4.1.8. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a 
placa do veículo, inclusive de empregados autorizados a estacionarem seus carros particulares na área 
interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

4.1.9. Fiscalizar a entrada e saída de materiais e equipamentos, mediante conferência das notas fiscais ou 
de controles próprios do Contratante; 
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4.1.10. 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; 

4.1.11. Controlar a entrada e saída de veículos, empregados/ funcionários e visitantes, após o término de 
cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana na conformidade do que venha a ser 
estabelecido pelo Contratante; 

4.1.12. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes 
estejam devida e previamente autorizados pelo Contratante; 

4.1.13.  Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao Contratante; 

4.1.14. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique ou 
ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações; 

4.1.15.  Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens 
particulares de empregados ou de terceiros; 

4.1.16.  Não se ausentar do posto; 

4.1.17. 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; 

4.1.18. Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção das 
condições de segurança; 

4.1.19.  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. 

4. 2. A Contratada deverá ainda: 

4.2.1. 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; 

4.2.2. Disponibilizar vigilantes em quantidade necessária para garantir a operação dos postos nos 
regimes contratados, uniformizados e portando crachá com foto recente; 
 

4.2.2.1. RELAÇÃO DE UNIFORMES  

Peças Quantidade Reposição

paletó em oxford preto 2 6 meses

calça em oxford preta 2 6 meses

Camisa Social Manga Longa Branca 2 6 meses

Sapato Social 1 6 meses

Cinto social 1 6 meses

Blusa de lã 1 1 ano

Gravata 1 6 meses

POSTO DE SEGURANÇA

 
4.2.3. Efetuar a reposição de vigilantes nos postos, de imediato, em eventual ausência não sendo 
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
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4.2.4. 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 
4.2.1.; 
 

4.2.5. Assegurar que todo vigilante que cometer falta disciplinar não será mantido no posto ou 
quaisquer outras instalações da Contratante; 
 

4.2.4. Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de vigilantes não 
qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 
 

4.2.5. 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; 
 

4.2.6. Manter controle de freqüência/pontualidade de seus vigilantes sob o contrato; 
 

4.2.7. Propiciar aos vigilantes as condições necessárias para o perfeito 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; 
 

4.2.8. Fornecer obrigatoriamente convênio médico para assistência médica e hospitalar, vale refeição e 
cesta básica (vale alimentação) aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, nos valores e 
percentuais estabelecidos na convenção coletiva de trabalho; 
 

4.2.9. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada na UNIDADE; 
 

4.2.10. Indicar um supervisor para realizar semanalmente, em conjunto com a Contratante, o 
acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da prestação dos serviços; 
 

4.2.11. Determinar aos seus supervisores que, obrigatoriamente, inspecionem os postos, no mínimo, 
01(uma) vez por semana; 
 

4.2.12. 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. 
 

4.2.13. 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. 
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4.3.  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; 

4.4. 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. 

5. DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRÔNICOS. 
 
5.1. Os serviços de locação, manutenção e monitoramento remoto de sistemas de alarme serão 
realizados nas Unidades constantes do item 2.2. 
 
5.2. Deverão ser instalados, no mínimo, as quantidades de sensores internos em cada equipamento, 
conforme tabela que segue: 
 
 

OFICINAS QUANTIDADE DE SENSORES

Alfredo Volpi 4 SENSORES

Altino Bondesan 4 SENSORES

Tarsila do Amaral 4 SENSORES

Gerson de Abreu 3 SENSORES

Grande Otelo 5 SENSORES

Timochenco Wehbi 4 SENSORES

Mário de Andrade 5 SENSORES

Oswald de Andrade 5 SENSORES

Pagu 3 SENSORES

Sérgio Buarque de Holanda 4 SENSORES

Poiesis Sede 4 SENSORES

FÁBRICAS QUANTIDADE DE SENSORES

Fábrica de Cultura  jardim são luis 13 SENSORES

Fábrica de Cultura  Capão Redondo 5 SENSORES

Fábrica de Cultura  Brasilândia 15 SENSORES

Fábrica de Cultura  Vila Nova Cachoerinha 10 SENSORES

Fábrica de Cultura Jaçanã 6 SENSORES

MUSEUS QUANTIDADE DE SENSORES

Casa Guilherme de Almeida 5 SENSORES  
 
 
5.2.1. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser compostos, no mínimo, por: Centrais de Alarmes, 
baterias seladas, sirenes, módulos GPRS, IP e sensores passivos com infravermelho, nas quantidades 
mínimas supracitadas, e estarem em condições de ajuste de sensibilidade, imunidade a Rádio Frequência 
ou equivalentes e de compensação às intempéries climáticas; 
 
5.3. Deverão ser observados os seguintes níveis de serviço: 
 
5.3.1. Manutenção Preventiva Trimestral; 
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5.3.2. Manutenção Corretiva em até 4 horas após a identificação da falha; 
 
5.3.3. Tempo máximo de detecção de alarme pela Central de Monitoramento Remoto 60 segundos; 
 
5.3.4. Tempo máximo para verificação da veracidade do alarme e início do procedimento de comunicação 
com os responsáveis indicados pelo Contratante - 3 minutos; 
 
5.3.5. Manter central de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas por dia. 
 
5.4. Descrição dos serviços de locação e manutenção: 
 
5.4.1. A prestação dos serviços inclui a instalação da infraestrutura eventualmente necessária, instalação 
dos equipamentos e sistemas propriamente ditos, incluindo a manutenção preventiva e corretiva de todo 
o sistema;  
 
5.4.2. Os serviços de instalação, bem como aqueles de infraestrutura eventualmente necessários, serão 
executados pela Contratada, incluindo todo e qualquer material necessário para a completa  instalação  
dos  equipamentos,  bem  como  transporte  de  materiais  e  pessoal, serviços  de  tubulação,  
cabeamento e adaptação de instalações elétricas, interligando os pontos de instalação a serem ativados; 
 
5.4.3.  A existência de interferência com a arquitetura e com obras civis devem ser solucionadas durante a 
fase de elaboração dos projetos executivos de instalação, os quais serão aprovados pelo Contratante;  
 
5.4.4.   Após concluir os serviços de instalação, a Contratada deve retirar todo o material existente, e dar 
encaminhamento adequado aos entulhos ou quaisquer materiais remanescentes do trabalho executado; 
entregando os locais em perfeitas condições de higiene e  limpeza; 
 
5.4.5. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados e desempenho, 
devendo a Contratada implementar a solução mais adequada para o caso concreto, fazendo funcionar 
eficientemente o sistema como um todo.   
 
5.4.6.  A Contratada deve proceder à instalação dos equipamentos e acessórios integrantes do sistema de 
vigilância eletrônica obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  O 
mesmo procedimento deve ser adotado para equipamentos e acessórios que venham a ser substituídos; 
  
5.4.7.  A Contratada deverá prestar serviços eventuais, compreendendo: desinstalação e reinstalação de 
equipamentos no mesmo local, decorrente da alteração interna de layout da unidade; desinstalação e 
reinstalação de equipamentos em outro local da mesma cidade, em virtude de mudança da unidade; 
desativação de equipamentos ou do sistema de segurança de alguma unidade; 
  
5.4.8. A empresa deverá fornecer efetuar a instalação dos equipamentos dentro de um prazo máximo de 
15 dias para não comprometa a segurança da UNIDADE; 
  
5.4.9. A Contratada deverá treinar os usuários dos sistemas eletrônicos de forma a capacitá-los à correta 
utilização dos mesmos, exceto quanto aos aspectos afetos à fase de monitoramento, tais como uso de 
códigos, senhas e contra-senhas.  
 
5.4.10. A Contratada ao final da  instalação  deverá  providenciar  o  MEMORIAL DESCRITIVO DE    
INSTALAÇÃO dos equipamentos,  indicando  todos  os equipamentos  instalados,  suas  especificações,  
notas  técnicas  das  instalações referentes  a  interferências  arquitetônicas  efetuadas  e/ou  outras  
medidas  ou problemas  encontrados;   
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5.4.11. A Manutenção Técnica Preventiva contempla os serviços efetuados para manter os equipamentos 
funcionando em condições normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisações, 
compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, substituição ou reparo de pequenos 
componentes que comprometam o bom funcionamento,  modificações  necessárias  com  objetivo  de  
atualização  dos  aparelhos, limpeza,   regulagem,   inspeção,   calibração   e   simulação   de   testes   
mecânicos   e eletroeletrônicos em todo sistema interno e externo, entre outras ações que garantam que 
o conjunto dos equipamentos esteja em permanente condição de operação;  
 
5.4.12. A Manutenção Técnica Corretiva contempla os serviços de reparo  com  a  finalidade  de eliminar   
todos   os   defeitos   existentes   nos   equipamentos   identificados   por   meio de diagnóstico,  bem  
como  da  correção  de  anormalidades,  da  realização  de  testes  e  regulagens  que  sejam  necessárias  
para  garantir  o  retorno  do  equipamento  às  condições normais  de  funcionamento,  e  também  na  
substituição  do  equipamento  sem  que  haja prejuízo ao funcionamento do sistema.  
 
5.4.13. Caberá à Contratada manter o sistema  em  perfeitas  condições  de  uso  durante todo o período 
de duração do contrato, comprometendo-se a reparar ou substituir, se for o caso, os acessórios ou 
componentes que apresentarem falhas e que não caracterizarem perda das funções básicas do sistema; 
 
5.4.14. Na ocorrência de falhas que resultarem em perda das funções básicas, a Contratada deverá  
obrigatoriamente  providenciar,  de  imediato,  o  restabelecimento do sistema, inclusive, em horários 
noturnos e aos sábados, domingos e feriados; 
  
5.4.15.  A Contratada deverá instalar, quando necessária à substituição de materiais do sistema de 
vigilância eletrônica, equipamentos de primeira linha de fabricação; 
  
5.4.16.  A Contratada deverá comunicar ao Gestor do Contrato todas as ocorrências nos equipamentos 
instalados, que possam comprometer, ou não, os serviços; 
 
5.4.17.  Sem prejuízo das penalidades contratuais, na impossibilidade do restabelecimento imediato das 
funções básicas do sistema, a Contratada deverá garantir as condições de segurança do patrimônio do 
Contratante; 
 
5.5. Descrição dos serviços de monitoramento remoto: 
 
5.5.1. Entende-se por monitoramento o ato de efetivar a verificação ou a supervisão local ou remota de 
ações ou reações a partir de comparações com padrões pré-estabelecidos.  Monitoramento Remoto é um 
serviço realizado por uma central de monitoramento  à distância, que recepciona sinais, interpreta-os e 
procede conforme estabelecido na ficha de monitoramento; 
  
5.5.2. A central de monitoramento remoto da Contratada  deverá  possuir  nível  de  segurança 
compatível  com  a  importância  da  atividade,  a  fim  de  que  não  haja  interrupção  dos serviços. Deve 
estar dotada, entre outros itens, por exemplo, de: backup de endereço, fonte de energia alternativa 
(gerador/ nobreak), pessoal treinado e qualificado, monitoramento de segurança etc..   
 
5.5.3. O monitoramento de alarmes eletrônicos deverá ser compatível, no mínimo, com o sistema 
convencional de serviços de telefonia, com GPRS e, ainda com IP; 
 
5.5.4. A Contratada deve possuir procedimentos detalhados e objetivos para tratamento de ocorrências e 
seus profissionais devem estar treinados nos mesmos.  
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5.5.5. Os procedimentos adotados pela Contratada devem prever todas as possibilidades de ocorrências, 
estabelecendo providências adequadas a cada caso, tais como violação  de  ambientes,  intrusão,  
movimentação  do  intruso,  abordagem,  senhas  e  contra-senhas, entre outros.  
 
5.5.6. No caso de eventual ocorrência de fato de sinistro, verificando por meio de senhas e contra senhas, 
tratar-se de uma ocorrência real, a Central de Monitoramento, sem prejuízo das demais comunicações e 
providências pertinentes, providenciará o IMEDIATO atendimento presencial, de modo a mitigar e mesmo 
inibir a consumação do provável fato. 
 
5.5.7. Além dos procedimentos de segurança, a Central de Monitoramento da Contratada e sua equipe 
devem estar preparadas para o atendimento a qualquer funcionário ou preposto autorizado do 
Contratante, procedendo à sua identificação, verificando sua necessidade e apresentando soluções e/ou 
encaminhamentos; 
 
5.5.8. É também responsabilidade da Contratada o acompanhamento em conjunto à área técnica de 
eventuais problemas e/ou dificuldades de comunicação com os sistemas instalados.  
 
5.5.9.  A Contratada deverá comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato, qualquer anormalidade 
verificada por meio do sistema de  vigilância  eletrônica e  monitoramento  remoto,  inclusive  de ordem  
funcional,  adotando  as  providências  de  regularização  necessárias,  assim como todo e qualquer 
acontecimento entendido como irregular e que atente contra o patrimônio do Contratante.  
 
5.5.10. A Contratada deverá prestar os serviços de monitoramento remoto durante 24 (vinte e quatro) 
horas diárias ininterruptas por profissionais treinados, durante toda a vigência do contrato. 
  
5.5.11. A Contratada deverá manter os dados de ocorrências por todo período de vigência do contrato, 
identificando-as com data, hora e local e apresentando, quando solicitado pelo gestor do contrato, 
relatório de ocorrências de determinado período.  
 
5.5.12. A operação e a localização da central de monitoramento serão de total responsabilidade da 
Contratada.  
 
5.5.13. Constatado o arrombamento ou invasão do imóvel, a Contratada deverá acionar a autoridade 
policial competente e outros  contatos  indicados  pelo  gestor  do  contrato,  adotando  ainda todas as 
providências necessárias.  
 
5.5.14. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações 
da Contratante, facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas de 
eventual acontecimento. 
 
6. DA PROPOSTA 

6.1.  A proposta deverá: 

6.1.1. Ser apresentada conforme modelo constante do anexo; 

6.1.2. Indicar nome/razão social da empresa, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, seu endereço 
completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver; 

6.1.3. No tocante ao serviço de vigilância patrimonial ser apresentada contendo preço por mês de 
prestação de serviços em relação a cada Posto, preço mensal referente a cada UNIDADE, preço do 
posto/dia para serviços eventuais e o preço total dos serviços a serem executados, em moeda corrente 
nacional;  
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6.1.4. Com relação aos serviços de locação, manutenção e monitoramento remoto de sistemas de alarme 
ser apresentada contendo preço por mês de prestação de serviços em relação a cada unidade, e o preço 
total dos serviços a serem executados, em moeda corrente nacional;  

6.1.5. Os preços cotados devem incluir todos os custos referentes à mão-de-obra, materiais, 
equipamentos, tributos e encargos, sejam diretos ou indiretos, e constituirá, a qualquer título, a única e 
completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços; 

6.1.6. Indicar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 
da data de sua apresentação; 

 

7. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

 Contrato Social e alterações – cópia simples; 

  Inscrição junto a JUSESP 

  Registro Comercial, no caso de Empresa Individual 

  RG e CPF do(s) representante(s) legal(is); 

  Indicar conta bancária ou informar se o crédito será por boleto bancário; 

  Inscrição no CNPJ; 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à  Dívida Ativa da  União 

Unificada; 

  Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;  

  Certidão de Tributos Mobiliários. (obras) 

  Inscrição estadual e /ou municipal 

  Certidão negativa de Débitos Trabalhistas 

 Relação de empresa onde tenha fornecido o bem ou prestado o tipo de serviço, objeto da 

Tomada de Preços. 

 Declarações de, no mínimo, duas empresas, atestando a entrega de bem ou realização de serviços 

ou Atestado de Capacidade Técnica emitida por órgãos públicos ou privada. 

 Declarações de, no mínimo, 2 (duas) empresas ou órgãos públicos, atestando a realização de 

serviços compatíveis com o objeto do presente. 

 
7.1. Documentos específicos para prestação do serviço de vigilância: 

7.1.1. Autorização para Funcionamento, em nome do licitante, emitido pelo Ministério da Justiça e 
 revisão desta, com validade na data da apresentação; 

7.1.2. Certificado de Segurança, em nome do licitante, emitido pela Superintendência Regional no Estado 
de São Paulo do Departamento de Polícia Federal, com validade na data da apresentação; 
 
7.1.3. Certificado de Regularidade de Situação de Cadastramento perante a Secretaria de  Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, em nome do licitante. 
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8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
8.1.  O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data estabelecida pela Ordem de  
 Início dos Serviços, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo. 
 

 
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

9.1. Conforme abaixo especificado, para julgamento e classificação das propostas será adotado o 
critério do menor preço global, observadas as especificações técnicas definidas neste Termo de 
Referência, desclassificando as propostas que sejam julgadas inexequíveis. 

9.2. Os lotes correspondentes à prestação de serviço de vigilância e de monitoramento serão 
analisados de acordo com seus respectivos lotes conforme abaixo; 

9.3.  Para efeito de análise e classificação de propostas para os lotes 5 e 6, o preço global  inclui os 
serviços de vigilância e de monitoramento. 

 

ANÁLISE INDIVIDUAL ANÁLISE EM CONJUNTO

LOTE 01 LOTE 05

LOTE 02 LOTE 06

LOTE 03

LOTE 04

LOTE 07

LOTE 08  

  

10. PAGAMENTO 
 

10.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias contados da data de 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada: 
 

10.1.1. De cópia autenticada da folha de pagamento de salários, férias e décimo terceiro salário, 
 elaborada separadamente, referente aos empregados alocados na execução dos serviços; 

 

10.1.2. De cópias autenticadas das Guias de Recolhimento da Previdência Social e do FGTS, 
 correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão-de-obra alocada para esse 
 fim; 

 

10.1.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 
 

10.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS; 
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10.1.5. Por ocasião dos pagamentos mensais será promovida a retenção, pelo Contratante, dos 
 tributos incidentes que deverão ser recolhidos, de acordo com a legislação vigente. 

 

11.   REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Não será concedido reajuste de preço ao longo dos 12 (doze) meses de vigência do Contrato. 
 
11.2. O valor do contrato será reajustado mediante negociação com base no dissidio coletivo da 

categoria. 
 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

12.1. A Contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte. 

12.2. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
 qualificação. 

13. ANEXOS 

13.01. ANEXO 01 – Informações gerais do Fornecedor; 

13.02. ANEXO 02 – Tabela de Custo de Prestação de Serviços de Segurança São Paulo e Grande SP; 

13.03. ANEXO 03 – Tabela de Custo de Prestação de Serviços de monitoramento; 

13.04. ANEXO 04 – tabela de Custo de Prestação de Serviços Eventuais; 

13.05.   ANEXO 05 – termo de Vistoria. 
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01. Fornecedor

Razão Socia l :

Nome Fantas ia :

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Representante Legal :

Data  de Fudação:

Sede e fi l ia is :

CNPJ:

Inscrição Estadual : 

Telefone:

Endereço Web:

E-mai l :

Contato:

Cargo:

Telefone do Contato:

E-mai l  do Contato:

02. Responsável pelo Preenchimento

Nome:

Cargo:

Telefone:

E-mai l :

05. Ramo de atuação

Principa l :

Secundário:

Pendencias  lega is :

06. Certificados e Certidões

Nome Detalhamento Val idade Observações

ANEXO I

Informações Gerais do Fornecedor
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OFICINAS - SÃO PAULO CAPITAL ( A ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 DIURNO 6 x 1 -                                         

01 NOTURNO 12 X 36 -                                         

01 DIURNO 12 x 36 -                                         

01 NOTURNO 12 x 36 -                                         

02 DIURNO 12 x 36 -                                         

01 NOTURNO 12 x 36 -                                         

Nucleo Luz 01 DIURNO 5 x 2 -                                         

01 DIURNO 12 x 36 -                                         

01 NOTURNO 12 x 36 -                                         

TOTAL -                                         

OFICINAS - SOROCABA - SP ( B ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Grande Otelo 01 DIURNO 12 X 36 -                                         

TOTAL -                                         

OFICINAS - SANTOS - SP ( C ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Pagu 01 DIURNO 6 x 1 -                                         

TOTAL -                                         

OFICINAS - SÃO CARLOS - SP ( D ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Sérgio Buarque de Holanda 01 DIURNO 12 X 36 -                                         

TOTAL -                                         

FÁBRICAS - SÃO PAULO - CAPITAL ( E ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 DIURNO 12 X 36 -                                         

02 NOTURNO 12 X 36 -                                         

01 DIURNO 12 X 36 -                                         

02 NOTURNO 12 X 36 -                                         

01 DIURNO 12 X 36 -                                         

02 NOTURNO 12 X 36 -                                         

01 DIURNO 12 X 36 -                                         

02 NOTURNO 12 X 36 -                                         

02 DIURNO 12 X 36 -                                         

02 NOTURNO 12 X 36 -                                         

TOTAL -                                         

MUSEUS - SÃO PAULO - CAPITAL ( F ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Casa Guilherme de Almeida - anexo 01 DIURNO 12 X 36 -                                         

02 DIURNO 12 X 36 -                                         

01 NOTURNO 12 X 36 -                                         

TOTAL -                                         

MUSEUS - SÃO PAULO - CAPITAL ( G ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Casa das Rosas 01 DIURNO 12 X 36 -                                         

TOTAL -                                         

-R$                       

ANEXO 02TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Alfredo Volpi

Mário de Andrade

Oswald de Andrade

LOTE 01

Poiesis Sede 

Fábrica de Cultura  jardim são luis

Fábrica de Cultura  Capão Redondo

VALOR TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = A + B + C + D + E + F+ G 

Fábrica de Cultura  Brasilândia

Fábrica de Cultura  Vila Nova Cachoerinha

Fábrica de Cultura Jaçanã

Casa Guilherme de Almeida - MUSEU

LOTE 02

LOTE 03

LOTE 04

LOTE 05

LOTE 06

LOTE 07
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ANEXO 3

OFICINAS ( A ) ENDEREÇO CEP MUNICIPIO / ESTADO VALOR MENSAL

Alfredo Volpi Rua Americo Salvador Novelli, 416 08210-090 São Paulo - SP

Altino Bondesan Av. Olivo Gomes, 100 - Santana 12211-115 São José dos Campos - SP

Gerson de Abreu Largo da Basilica, 59 - Centro 11920-000 Iguape - SP

Grande Otelo Rua Ramos de Azevedo, 277 - Centro 18035-480 Sorocaba - SP

Mário de Andrade Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda 01154-010 São Paulo - SP

Oswald de Andrade Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro 01123-001 São Paulo - SP

Pagu Rua Espírito Santo, 17 - Campo Grande 11075-390 Santos - SP

Sérgio Buarque de Holanda Rua São Paulo, 745 - Centro 13560-340 São Carlos - SP

Tarsila do Amaral Av. Nelson Spielmann, 593 -Palmital 17509-000 Marília - SP

Poiesis Sede Rua Lubavitch, 64 - Bom Retiro 01123-070 São Paulo - SP

Timochenco Wehbi Av. Manoel Goulart, 2651 - Anexo 1 - Sta. Helena 19015-241 Presidente Prudente - SP

-                                    

FÁBRICAS ( B ) ENDEREÇO CEP MUNICIPIO VALOR MENSAL

Fábrica de Cultura  jardim são luis Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Jd. São Luis 05822-010 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  Capão Redondo Rua Algard, 82 - Capão Redondo 05885-680 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  Brasilândia Avenida Inajar de Souza, 7001 - Vila Brasilândia 02675-070 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura  V. N. Cachoerinha Rua Franklin Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoerinha 02479-001 São Paulo - SP

Fábrica de Cultura Jaçanã Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jova Rural 02281-213 São Paulo - SP

-                                    

MUSEUS ( C ) ENDEREÇO CEP MUNICIPIO VALOR MENSAL

Casa guilherme de Almeida - Museu Rua Macapá, 187 - Perdizes 01251-080 São Paulo - SP

-                                    

-                        VALOR TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = A + B + C

TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO

LOTE 01

LOTE 05

LOTE 06

 

 

ANEXO 4

SERVIÇOS EVENTUAIS CAPITAL HORÁRIO HORÁRIO VALOR UNIT.

Segurança desarmada 8 HORAS DIURNO

Segurança desarmada 8 HORAS NOTURNO

Segurança desarmada 12 HORAS DIURNO

Segurança desarmada 12 HORAS NOTURNO

TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS

LOTE 08
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TERMO DE VISTORIA 

 

Eu, ________________________________________________________portador do RG – 

_______________________ funcionário da empresa _________________________________ 

compareci na Unidade____________________________________________________________ cito a 

rua______________________________________________________________________________, na 

empresa POIESIS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, para efeito de vistoria e emissão de proposta 

conforme TERMO DE REFERENCIA de fornecimento de Prestação de Serviços de Mão de Obra de 

Portaria, limpeza, recepção, jardinagem, limpeza de vidros, Segurança e Monitoramento.  

 

 

SÃO PAULO _____ de ___________________  de  2015. 

 

 

 

________________________________ 

 

 


