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                                                      ANEXO I 
 

                                    TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 -   DO OBJETO: 
 
 1.1. Contratação de empresa, por lote único, para prestação continuada de serviço 

especializado em vigilância armada, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, EPIs e 
ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços nas dependências da Justiça Federal de 
Primeiro Grau - Seção Judiciária do Espírito Santo, conforme especificações do Edital e seus anexos. 

 
 

ITEM LOCAL DOS 
SEVIÇOS 

QUANT. E  TIPO DE POSTOS GESTOR 

1.1 Sede da SJES - 04(quatro) postos masculinos 
12X36 diurno 
- 04(quatro) postos masculinos de 
12x36 noturno 
- 14(quatorze) postos  5x2  sendo 12 
(doze) masculinos e 02(dois) 
femininos 01 

1.2 Ed. Sede e 
Anexo (antiga 
Sede da SJES) 

- 03(três) posto masculino 12X36 
diurno 
- 02(dois) posto masculino 12x36 
noturno 

 

 
 
 
 
 
 
Setrav 

 
02 

Vara Federal da 
Serra 

- 02(dois) postos masculinos 12X36 
diurno 
- 02(dois) postos masculinos de 
12x36 noturno 
- 01(um) posto de 5x2  feminino 

Seadm – 
Vara 
Federal da 
Serra 

 
 

03 

 
Subseção de 
Cachoeiro de 
Itapemim 

- 01(um)  posto masculino 12X36 
diurno 
- 01(um)  posto  masculino 12x36 
noturno 
- 03(três) postos  5x2  sendo 02(dois) 
masculinos e 01(um) feminino 

Seadm - 
CI 

04 

 
Subseção de São 
Mateus 

- 01(um)  posto masculino 12X36 
diurno 
- 01(um)  posto  masculino 12x36 
noturno 
- 01(um) posto de 5x2  masculino 

Seadm - 
SM 

 
 

05 

 
Subseção de 
Linhares 

- 01(um)  posto masculino 12X36 
diurno 
- 01(um)  posto  masculino 12x36 
noturno 
- 01(um) posto de 5x2  masculino 

Seadm - 
LI 

 
06 

 
Subseção de 
Colatina 

- 01(um)  posto masculino 12X36 
diurno 
- 01(um)  posto masculino  12x36 
noturno 
- 01(um) posto de 5x2  masculino 

Seadm - 
CO 
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Notas: 
1. Cada item corresponderá a um contrato individual; 
2. A licitante deverá apresentar proposta que contemple todos os postos (ITENS), 

importando em desclassificação a não observância desta regra. 
 
2 - DA LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS:  
 
2.1.Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: 
2.1.1. Sede da SJES (item 1.1), situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, 

Ilha de Monte Belo, Vitória/ES, CEP 29052-121; – Gestor: Seção de Transporte e Vigilância 
(SETRAV); 

2.1.2. Ed Sede e Anexo (item 1.2), situado na  Rua São Francisco, nº 52, Cidade Alta – 
Vitória/ES; – Gestor: Seção de Transporte e Vigilância (SETRAV); 

2.1.3. Vara Federal da Serra/ES (item 02), localizada na Rua Major Piçarra, nº 12, Serra 
Sede, Serra/ES; – Gestor: Seção de Apoio Administrativo da Vara Federal da Serra – ( Seadm – Vara 
Federal da Serra) ;      

2.1.4. Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim (item 03), situada na Av. Monte 
Castelo, s/n, bairro Independência, Cep.29.306-500 – Gestor: Seção de Apoio Administrativo de 
Cachoeiro de Itapemirim (SEADM-CI); 

2.1.5 Subseção Judiciária de São Mateus (item 04), situada na  Rua Cel. Constantino Cunha, 
nº1334, Fátima, São Mateus, Cep. 29.933-530 - Seção de Apoio Administrativo de São Mateus 
(SEADM-SM).                                      

2.1.6. Subseção Judiciária de Linhares (item 05), situada na Rua Nogueira da Gama, 988, 
Centro, Linhares, Cep 29.900-040 – Seção de Apoio Administrativo de Linhares (SEADM-LI).                                                 

2.1.7. Subseção Judiciária de Colatina(item 06), situada na Avenida Getulio Vargas com 
Rua Santa Maria, nº 46, Centro, Colatina-ES. - Seção de Apoio Administrativo de Colatina 
(SEADM-CO) 

2.2. A localização dos postos poderão ser alterados, a critério da Contratante, com aviso 
prévio de 10(dez) dias úteis antes da efetivação da alteração; 

2.2.1.Nos casos de remanejamento de postos não haverá custo adicional para a Contratante. 
 
  3 – DO QUANTITATIVO E DA ESPECIFICAÇÃO DOS POSTOS: 
 
3.1.Os serviços serão prestados nos locais indicados no item 02, e deverão ser executados 

conforme estabelecido pela legislação e Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, por uma equipe 
de: 

3.1.1. Sede da SJES (item 1.1) –  30(trinta) vigilantes sendo, 08(oito) vigilantes para 
execução dos serviços em 04(quatro) postos masculinos de 12 (doze) horas diurnas, de segunda-
feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 08:00 horas 
as 20:00 horas (escala de 12X36 diurna), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e repouso;   
08(oito) vigilantes para os serviços em 04(quatro) postos masculinos de 12 (doze) horas noturnas, 
de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 
20:00 horas as 08:00 horas (escala de 12X36 noturna), com intervalo de 01(uma) hora para 
alimentação e repouso;  e 14(quatorze) vigilantes para os serviços em 14(quatorze) postos de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, sendo, 12(doze) masculinos e 02 (dois) femininos, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados oficiais, no período 08:00 horas as 16:48 horas ou de 11:00 
horas as 19:48 horas (escala de 5X2), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e repouso. 

3.1.1.1. Serão designados como chefes de equipes dentre os vigilantes que irão prestar 
serviço na Sede da SJES: 

3.1.1.1.1 - 01 (um) vigilante  da escala 5x2; 

3.1.1.1.2 - 02 (dois) vigilantes da escala 12 x 36 diurna; 

3.1.1.1.3 - 02 (dois) vigilantes da escala 12 x 36 noturno. 
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3.1.2. Edifício Sede e Anexo (item1.2) – 10(dez) vigilantes sendo, 06(seis) vigilantes para 
execução dos serviços em 03(três) postos masculinos de 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira 
a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 08:00 horas as 
20:00 horas (escala de 12X36 diurna), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e repouso;  
04(quatro) vigilantes para os serviços em 02(dois) postos masculinos de 12 (doze) horas 
noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no 
período de 20:00 horas as 08:00 horas (escala de 12X36 noturna), com intervalo de 01(uma) hora 
para alimentação e repouso. 

 
3.1.3. Vara Federal da Serra (item 1.3)- 09(nove) vigilantes sendo, 04(quatro) vigilantes 

para execução dos serviços em 02(dois) postos masculinos de 12 (doze) horas diurnas, de segunda-
feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 08:00 horas 
as 20:00 horas (escala de 12X36 diurna), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e repouso;  
04 (quatro) vigilantes para os serviços em 02(dois) postos masculinos de 12 (doze) horas 
noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no 
período de 20:00 horas as 08:00 horas (escala de 12X36 noturna), com intervalo de 01(uma) hora 
para alimentação e repouso;  e 01(um) vigilante para os serviços em 01(um) posto feminino de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sexta-feira, exceto feriados oficiais, no período 
de 11:00 horas as 19:48 horas (escala de 5X2), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e 
repouso. 

 
3.1.4. Subseção de Cachoeiro de Itapemirim(item 2) – 07(sete) vigilantes sendo, 02(dois) 

vigilantes para execução dos serviços em 01(um) posto masculino de 12 (doze) horas diurnas, de 
segunda-feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 
08:00 horas as 20:00 horas (escala de 12X36 diurna), com intervalo de 01(uma) hora para 
alimentação e repouso;   02(dois) vigilantes para os serviços em  01(um) posto masculino de 12 
(doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos 
facultativos, no período de 20:00 horas as 08:00 horas (escala de 12X36 noturna), com intervalo de 
01(uma) hora para alimentação e repouso;  e 03(três) vigilantes para os serviços em 03(três) postos 
de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo, 02(dois) masculinos e 01(um) feminino, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados oficiais, no período de 08:00 horas as 16:48 horas ou 11:00 
horas as 19:48 horas (escala de 5X2), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e repouso. 

 
3.1.5. Subseção de São Mateus (item 3) – 05(cinco) vigilantes sendo, 02(dois) vigilantes 

para execução dos serviços em 01(um) posto masculino de 12 (doze) horas diurnas, de segunda-
feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 08:00 horas 
as 20:00 horas (escala de 12X36 diurna), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e repouso;   
02(dois) vigilantes para os serviços em  01(um) posto masculino de 12 (doze) horas noturnas, de 
segunda-feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 
20:00 horas as 08:00 horas (escala de 12X36 noturna), com intervalo de 01(uma) hora para 
alimentação e repouso;  e 01(um) vigilante para os serviços em 01(um) posto masculino de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sexta-feira, exceto feriados oficiais, no período 
de 11:00 horas as 19:48 horas (escala de 5X2), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e 
repouso. 

 
3.1.6. Subseção de Linhares (item 4) – 05(cinco) vigilantes sendo, 02(dois) vigilantes para 

execução dos serviços em 01(um) posto masculino de 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a 
domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 08:00 horas as 
20:00 horas (escala de 12X36 diurna), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e repouso; 
02(dois) vigilantes para os serviços em  01(um) posto masculino de 12 (doze) horas noturnas, de 
segunda-feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 
20:00 horas as 08:00 horas (escala de 12X36 noturna), com intervalo de 01(uma) hora para 
alimentação e repouso;  e 01(um) vigilante para os serviços em 01(um) posto masculino de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sexta-feira, exceto feriados oficiais, no período 
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de 11:00 horas as 19:48 horas (escala de 5X2), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e 
repouso. 

 
3.1.7. Subseção de Colatina (item 5) – 05(cinco) vigilantes sendo, 02(dois) vigilantes para 

execução dos serviços em 01(um) posto masculino de 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a 
domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 08:00 horas as 
20:00 horas (escala de 12X36 diurna), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e repouso; 
02(dois) vigilantes para os serviços em  01(um) posto masculino de 12 (doze) horas noturnas, de 
segunda-feira a domingo, inclusive feriados, dias santificados e pontos facultativos, no período de 
20:00 horas as 08:00 horas (escala de 12X36 noturna), com intervalo de 01(uma) hora para 
alimentação e repouso;  e 01(um) vigilante para os serviços em 01(um) posto masculino de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sexta-feira, exceto feriados oficiais, no período 
de 11:00 horas as 19:48 horas (escala de 5X2), com intervalo de 01(uma) hora para alimentação e 
repouso. 

 
4- DOS UNIFORMES: 
 
4.1. A Contratada deverá fornecer uniformes, a todos os funcionários, de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e conforme estabelecido em Acordo, Convenção 
ou Dissídio Coletivo de Trabalho em vigor, que deverá conter as seguintes características e 
quantitativos mínimos: 

4.1.1. Para todos os vigilante do sexo masculino, exceto os postos descritos no subitem 
4.1.1.1: 

Descrição Quant. semestral 
CALÇA 02 
CAMISAS DE MANGAS LONGAS 01 
CAMISAS DE MANGAS CURTAS 02 
CINTO DE NYLON 01 
PAR DE SAPATOS OU COTURNOS 01 
MEIAS 02 
QUEPE OU BONÉ COM EMBLEMA 01 
JAQUETA DE FRIO 01 
CAPA DE CHUVA 01 
CRACHÁ 01 

     
4.1.1.1 Deverão ser fornecidos somente aos vigilantes masculinos dos postos 5x2 

localizados na Sede da SJES: 
Descrição Quant. Semestral 

BLAZER COR PRETA 02 
CALÇA SOCIAL COR PRETA 02 
CAMISA SOCIAL DE MANGA 
LONGA COR BRANCA 

02 

CINTO SOCIAL 01 
PAR DE SAPATOS PRETO 01 
MEIAS PRETAS 02 
CAPA DE CHUVA 01 
CRACHÁ 01 

 
4.1.2.  Para todos os vigilantes do sexo feminino, exceto os postos descritos no subitem 

4.1.2.1:  
Descrição Quant. semestral 

CALÇA OU SAIA 02 
CAMISAS DE MANGAS LONGAS 01 
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CAMISAS DE MANGAS CURTAS 02 
CINTO DE NYLON 01 
PAR DE SAPATOS  01 
MEIAS 02 
QUEPE OU BONÉ COM EMBLEMA 01 
JAQUETA DE FRIO 01 
CAPA DE CHUVA 01 
CRACHÁ 01 

4.1.2.1. Deverão ser fornecidos somente aos vigilantes femininos dos postos 5x2 localizados 
na Sede da SJES: 

Descrição Quant. Semestral 
BLAZER FEMININO COR PRETA 02 
SAIA SOCIAL NA COR PRETA 02 
CAMISA SOCIAL FEMININA COR 
BRANCA 

02 

CINTO SOCIAL 01 
PAR DE SAPATOS PRETO 01 
MEIAS BRANCAS 02 
CAPA DE CHUVA 01 
CRACHÁ 01 

 
 
4.2.As quantidades informadas referem-se ao fornecimento inicial dos uniformes que 

deverão ser entregue completos aos funcionários 05(cinco) dias antes do início da prestação dos 
serviços. 

4.3. A substituição completa dos uniformes se fará a cada período de 06(seis) meses ou 
anteriormente a este período quando houver desgaste anormal dos mesmos. 

4.4.Os uniformes completos deverão ser entregues aos empregados mediante recibo, cuja 
cópia deverá ser entregue à Contratante, no prazo máximo de 10(dez) dias após a conclusão da 
entrega. 

4.5.A Contratada não poderá repassar os custos dos uniformes e complementos 
especificados nos subitens anteriores aos seus empregados, salvo se previsto em Acordo, Convenção 
ou Dissídio Coletivo de Trabalho; 

4.6.A Contratada deverá substituir de imediato aquelas peças que não tiverem mais 
apresentação para serem usadas nas dependências da Contratante, devendo ser devolvidas pelos 
empregados à Contratada  as peças que serão substituídas, no estado em que se encontrarem;  

 4.7.  Não será permitido que os prestadores de serviços executem as tarefas com uniformes 
rasgados, desbotados ou sujos, bem como calçados deteriorados, sujos, furados ou rasgados, cabendo 
à Contratada fiscalizar e zelar pela aplicação dessas regras. 

4.8. A Contratada se obriga a substituir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento de comunicação do gestor do contrato, os uniformes que não estiverem condizentes com 
o estabelecido no subitem anterior, sem ônus para o empregado e para a Contratante. 

 
 

5- DAS ARMAS DE FOGO, EQUIPAMENTOS E  EPIs: 

 

5.1.A Contratada deverá fornecer até a primeira hora antes da implantação dos postos, 
armas, munições, equipamentos e demais EPIs aos funcionários, conforme os seguintes quantitativos 
mínimos: 

Descrição Quantidade mínima 
Revolver calibre 38  01(um) para cada posto implantado e em 
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serviço 
Munição calibre 38  05(cinco) para cada revolver  
Tonfa 01(um) para cada posto implantado e em 

serviço 
Porta tonfa 01(um) para cada posto implantado e em 

serviço 
Apito 01(um) para cada posto implantado 
Cordão de apito 01(um) para cada posto implantado  
Lanterna com pilhas 01(um) para cada posto implantado e em 

serviço 
Placa balística 01(um) para cada posto implantado e em 

serviço 
Capa de colete 01(um) para cada posto implantado 
Rádio HT 01(um) para cada posto implantado e em 

serviço 
 
5.2. A Contratada deverá manter o armamento e as munições, em bom estado de 

conservação, realizando revisões conforme definido em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho em vigor . 

5.3.Será de total responsabilidade da Contratada a realização de manutenção preventiva e 
corretiva dos armamentos utilizados. 

5.4. Quaisquer substituições de armamentos que, porventura, venham a ser necessárias, 
deverão ser efetuadas imediatamente, não podendo, de forma alguma, ocorrer desfalque no número 
total de armas utilizadas pelos vigilantes em serviço. Tal substituição do armamento deverá, 
automaticamente, vir acompanhada de relação atualizada de todas as armas especificada por posto, 
com cópia do Registro da nova arma que passará a ser utilizada pelos vigilantes em serviço.  

5.5. A Contratada deverá disponibilizar munições de fabricante autorizado, não sendo 
permitido, o uso de munições recarregadas ou de qualquer outro tipo que não seja nova. 

5.6. A Contratada deverá zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório das 
armas de fogo, coletes e demais EPIs. 

5.7. A Contratada deverá substituir, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, contados do 
recebimento de comunicação do gestor do contrato, os equipamentos, armas e EPIs que apresentarem 
defeitos, desgaste, sem ônus para o empregado e para a Contratante. 

 
 
6  -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
6.1.  Prestar os serviços utilizando os sistemas de segurança e alarme que a Contratante 

possua ou venha a possuir, fornecendo, para todos os postos instalados no Estado do Espírito Santo, 
os equipamentos descritos no presente termo, bem como os equipamentos previsto em Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho vigente, inclusive armas de fogo, rádios transmissores e 
coletes balísticos;  

6.2. Implantar os Postos de Vigilância, no prazo estabelecido pela Contratante; 
6.3. Efetuar a reposição de mão-de-obra nos Postos, dentro da primeira hora, em caso de  

eventual ausência, inclusive em situações atípicas, tais como greve de seus empregados, 
anormalidade de funcionamento dos meios públicos de transportes, ou quaisquer outras, de modo a 
garantir a plena operacionalidade da execução dos serviços, sem quaisquer ônus adicionais para a 
Contratante;     

6.4. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, instalando 
ponto eletrônico em cada endereço localizado no item 2 deste termo, de modo a permitir a emissão de 
relatórios mensais, não se admitindo, de todo o modo meio que seja padronizado, conforme 
Enunciado 338 da Súmula do TST. Informando as eventuais faltas e os substitutos mensalmente; 
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6.5. Manter disponibilidade de mão de obra dentro dos padrões exigidos pela Contratante, 
para atender eventuais acréscimos solicitados pela Contratante, bem como impedir que a mão de obra 
que cometer falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 
instalações da Contratante; 

6.6. Manter mão de obra substituta para atender de imediato às solicitações quanto às 
substituições da mão de obra efetiva, devendo o substituto atender à todas as exigências do 
funcionário efetivo; 

6.7. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade observada na prestação dos 
serviços; 

6.8.  A Contratada deverá manter seus empregados alocados na execução do serviço, em 
situação empregatícia regular e legal.  O Contratante se reserva o direito de, a qualquer tempo e sempre 
que julgar conveniente, exigir esta comprovação; 

6.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela   Contratante; 
6.10.Manter afixado  nos   Postos, em   local  visível, o número do telefone da Delegacia de 

Polícia da região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação e outros 
de interesse e indicados para o melhor desempenho das atividades; 

6.11. A Contratada deverá, obrigatoriamente, respeitar e atender todos os benefícios, 
inclusive salário não inferior ao piso da categoria dos vigilantes, pactuados na Convenção Coletiva de 
Trabalho em vigor firmada pela entidade Sindical representante da categoria profissional no Estado 
do Espírito Santo; 

6.12. A Contratada se responsabilizará por quaisquer indenizações devidas aos seus 
empregados, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, ou ocorridos em via pública, 
bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a seus empregados ou a terceiros, em 
decorrência da execução do contrato; 

6.13 Exercer vigilância em todas as áreas, interna e externa, quando for o caso, nas 
dependências da Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Espírito Santo, com rondas 
de rotina programadas em todas as dependências, vias de acesso, garagens e pátios; 

6.14.Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, bem como por avarias que 
venham a ser causadas por seus empregados, a terceiros ou à Administração, desde que fique 
comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei 8.666/93; 

6.15. A Contratada deverá cumprir, na íntegra, o disposto na Convenção Coletiva de 
Trabalho vigente, apresentando os documentos comprobatórios quando solicitados pelo gestor  da 
Contratante. 

6.16. A Contratada deverá manter reserva técnica para cobrir os intervalos intrajornadas de 
todos os vigilantes, respeitando o horário para alimentação e descanso de uma hora por escala de 
trabalho. 

 
PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
 
6.17. A Contratada deverá apresentar para início da prestação dos serviços: 
6.17.1. A relação nominal de todos os empregados que prestarão os serviços, contendo: 

nome, endereço, telefone, função, CPF e RG. A relação será submetida à  aprovação final do gestor 
(SETRAV). 

6.17.2. Comprovação de sua condição de empregadora direta dos funcionários que irão compor 
o objeto contratual (cópia com apresentação das originais ou cópias autenticadas das CTPS assinadas e 
Ficha de Registro do Empregado); 

6.17.3. Comprovar a formação técnica específica da mão-de-obra empregada, através do 
certificado de curso de formação de vigilantes ou o certificado do curso de reciclagem, expedidos por 
instituições devidamente habilitadas e reconhecidas, que deverão ser mantidos atualizados, na forma 
do parágrafo 7º do art. 110 da Portaria DPF nº 387/2006, durante toda a vigência contratual; 

6.17.4. Apresentar à Contratante a relação de todas as armas especificadas por postos, 
juntamente com as cópias autenticadas dos respectivos Registros das Armas; 
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6.17.5. Indicar preposto para representar a Contratada administrativamente, devendo ser  
indicado, nome, número de CPF, número do documento de identidade, telefone e email. 

6.17.5.1. O preposto, aceito pela administração, será o elo de ligação da Contratada com a 
Contratante, devendo possuir poderes para solucionar todos os problemas oriundos da relação contratual, 
sobretudo substituição de funcionários, regularização de pendências relacionadas a vales-refeição, vales-
transporte, salários e demais benefícios, bem como para fiscalizar as condições de apresentação dos 
empregados; 

6.17.6. O preposto deverá apresentar-se ao gestor, para assinar o Termo de Abertura do 
Livro de Ocorrências. 

6.17.7. O preposto deverá se apresentar ao gestor do contrato pessoalmente no endereço 
indicado no item 2.1.1, no mínimo 02(duas) vezes por semana, para receber as orientações, 
reclamações do gestor, bem como verificar o correto cumprimento das cláusulas contratuais, dentre 
elas as freqüências, as substituições e as ocorrências. 

6.18. A Contratada deverá colocar à disposição da Contratante 01 (um) livro de ocorrência, 
em cada endereço descrito item 2 contendo páginas numeradas tipograficamente, onde serão anotadas 
todas as informações de praxe, diariamente, bem como as ocorrências que não estejam ligadas à 
rotina normal de trabalho; 

6.19. A Contratada deverá instalar registro de freqüência dos empregados, por meio 
eletrônico, conforme especificado no subitem 6.4 deste termo. 

A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER MENSALMENTE: 
 
6.20. Folha de pagamento relativa ao mês de adimplemento, que deverá corresponder 

exatamente à freqüência dos profissionais integrantes do objeto contratado. Não será pago à 
Contratada o valor relativo aos dias não trabalhados, inclusive os encargos que incidam sobre esse 
valor; 

6.21. As cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico e que não seja 
padronizado (Súmula 338/TST); 

6.22. Os comprovantes de pagamento dos salários concernentes ao mês que os serviços 
foram prestados, que deverá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido (parágrafo 
1º do art. 459 da CLT), com a apresentação de um dos seguintes documentos: 

6.23. Comprovante de depósito em conta bancária do empregado; ou comprovante de 
pagamento a cada funcionário contratado ou recibo de cada um deles, contendo a identificação da 
empresa Contratada, a importância paga, os descontos efetuados, mês de referência (mês em que os 
serviços foram prestados), data de pagamento/recebimento e assinatura do funcionário; 

6.24. Os comprovantes de vales-transporte (referentes ao mês a ser trabalhado), com a 
apresentação de um dos seguintes documentos: 

6.24.1. Comprovante de recarga de cartões em nome de cada funcionário (documento 
extraído da Internet – Sítio da empresa fornecedora dos cartões), acompanhado do comprovante de 
pagamento total da contratação realizado pela Contratada à empresa fornecedora dos cartões, ou 
relação dos funcionários constante do contrato, contendo o valor do vale transporte, o valor de 
desconto, data de recebimento e assinatura de todos os funcionários; 

6.24.2. Os vales-transporte deverão ser entregues nos prazos e formas estabelecidos pela 
legislação vigente ou na Convenção coletiva de trabalho; 

6.25. Os comprovantes de auxílio alimentação dos empregados (referentes ao mês a ser 
trabalhado), com a apresentação de um dos seguintes documentos:  

6.25.1. Comprovante da empresa fornecedora dos cartões com a lista de todos os 
funcionários da empresa contratada (documento extraído da Internet – Sítio da empresa fornecedora 
dos cartões), acompanhado do comprovante de pagamento total da contratação realizado pela 
Contratada à empresa fornecedora dos cartões; ou relação dos funcionários constante do contrato, 
contendo o valor do auxílio alimentação, data de recebimento e assinatura de todos os funcionários;  

6.25.2. Os vales-alimentação deverão ser entregues nos prazos e formas estabelecidos pela 
legislação vigente ou na Convenção coletiva de trabalho;  
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6.26. Comprovante do recolhimento do FGTS por meio dos seguintes documentos 
concernentes à última competência vencida:  

6.26.1.Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP) 
(Pode ser extraído da Internet);  

6.26.2.Cópia da guia de recolhimento do FGTS (GRF) com a devida autenticação mecânica 
ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando 
recolhimento for efetuado pela Internet;  

6.26.3.Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE) (Pode ser 
extraído da Internet);  

6.26.4. Cópia da relação de tomadores/obras (RET) (Pode ser extraído da Internet);  
6.27. Comprovante do recolhimento das contribuições ao INSS por meio dos seguintes 

documentos concernentes à última competência vencida: 
6.27.1.Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP) 

(Pode ser extraído da Internet);  
6.27.2.Cópia do comprovante de declaração à Previdência (Pode ser extraído da Internet);  
6.27.3.Cópia da guia da Previdência Social (GPS) com a devida autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela Internet;  

6.27.4. Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE) (Pode ser 
extraído da Internet);  

6.27.5. Cópia da relação de tomadores/obras (RET) (Pode ser extraído da Internet). 
6.28. A Contratada deverá apresentar o comprovante de pagamento do 13º salário; o 

comprovante de concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da 
Lei; a realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso; os eventuais 
cursos de treinamento e reciclagem;  e deverá cumprir todas as obrigações contidas em convenção 
coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho;  

6.29.Deverão ser apresentados os termos de rescisão dos contratos de trabalho dos 
empregados, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria. 

6.30.  Escala de trabalho dos funcionários que prestaram serviço no mês, que deverá conter, 
quando for o caso, nome de substitutos, com respectivo substituído, função, data da substituição, 
horário e posto; 

6.31. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos que deverão ser entregues mensalmente. 

 
7  –   DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
7.1. A contratada deverá fiscalizar e zelar para que seus funcionários assumam diariamente o 

posto devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal 
adequada; 

O funcionário deverá ainda: 
7.2. Manter-se no Posto, não devendo se afastar de seus afazeres, principalmente para 

atender  a chamados ou cumprir tarefas  solicitadas por terceiros não autorizados; 
7.3.   Deixar o posto somente após passar o serviço ao seu substituto; 
7.4.  Manter-se sempre atento, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo 

Posto; 
7.5. Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os horários de  entrada   e de 

saída; 
7.6.  Verificar o uso correto dos elevadores e comunicar à chefia da Seção de   Segurança as 

eventuais panes; 
7.7. Observar a movimentação de indivíduos nas imediações do Posto, adotando as medidas 

de segurança conforme orientação recebida de preposto da Contratante, bem como as que entender 
oportunas; 

7.8. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 
identificadas; 
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7.9. Fiscalizar a entrada e saída de veículos das garagens, identificando o motorista e 
anotando a placa do veículo, sempre mantendo os portões fechados; 

7.10. 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; 

7.11. Comunicar ao NST ou a Seção de Transporte e Vigilância (Setrav), todo 
acontecimento entendido irregular e que atente contra o Patrimônio da Contratante; 

7.12.Controlar, rigorosamente, a entrada e saída de veículos e empregados após o término de 
cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento próprio o nome, 
registro ou matrícula,  cargo de lotação e tarefa a executar; 

7.13. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações da 
Contratante sem que estejam devida e previamente autorizados pela Administração; 

7.14. Proibir aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao responsável 
pela instalação e à segurança da Administração, no caso de desobediência; 

7.15.Proibir todo e qualquer tipo de atividade que ofereça risco à segurança                               
da Contratante;     

7.16.Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local  de bens de 
servidores, de empregados ou de terceiros; 

7.17.Executar a(s) ronda(s) diária(as) conforme a orientação recebida do  preposto, 
verificando todas as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessárias 
para o perfeito desempenho das funções e manutenção da ordem nas instalações; 

7.18.Registrar e controlar diariamente a freqüência e a pontualidade do seu  pessoal, bem 
como as ocorrências nos Postos de Serviço; 

7.19.Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que os bens 
patrimoniais de propriedade da Contratante, só serão liberados mediante apresentação de Formulário 
de Autorização para Saída de Materiais, após ser vistoriado, sendo imprescindível a sua descrição e 
número do Patrimônio; 

7.20.Os servidores, prestadores de serviço e visitantes estarão sujeitos a inspeção, quando 
portadores de materiais, ao saírem do interior do prédio; 

7.21.Acompanhar e revistar a saída de lixo; 
7.22.Receber os visitantes de forma personalizada: 
7.23.Registrar os dados identificando os visitantes; 
7.24.Encaminhar os visitantes para área de interesse; e 
7.25.Preencher os formulários de controle. 
7.26.Solicitar auxílio quando identificar objetos estranhos e/ou encontrar resistência por 

parte do visitante em se identificar; 
7.27.Auxiliar nas atividades da recepção quando necessário; 
7.28.A programação dos serviços será feita periodicamente pelo Núcleo de Segurança e 

Transporte (NST) e deverá ser cumprida, pela Contratada, com atendimento sempre cortês e de forma 
a garantir as condições de segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral; 

7.29. Os empregados da Contratada, quando em serviço nas dependências da Contratante, 
estarão sujeitos às suas normas disciplinares, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício 
com a Contratante, pois que manterão Contrato de Trabalho com a Contratada, cabendo a esta 
responder, exclusivamente, perante as repartições respectivas, por todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução dos serviços; 

7.30. A Contratada deverá manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicações 
ou reclamações de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência do cumprimento 
do Contrato. 

                   7.31. Das atribuições do Chefe de Equipe: 
  7.31.1.Controlar, diariamente, o horário de chegada e saída, as faltas e atrasos dos 
empregados sob sua responsabilidade; 

  7.31.2.Providenciar substituto para suprir as faltas de empregados sob sua responsabilidade; 

  7.31.3.Emitir relatório mensal das faltas, substituições, licenças e demais atividades relativas 
aos empregados sob sua responsabilidade; 
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  7.31.4.Controlar a entrada e saída de objetos da Contratante; 

  7.31.5.Zelar pela guarda, controle e manutenção de bens e equipamentos que se encontram 
no interior da Contratante; 

  7.31.6.Relatar ao gestor do contrato qualquer fato nocivo ou estranho ocorrido na execução 
de suas atividades ou de seus subordinados, bem como qualquer anormalidade verificada, inclusive de 
ordem funcional; 

  7.31.7.Fiscalizar os serviços dos demais funcionários sob sua supervisão, visando a perfeita 
execução dos trabalhos; 

  7.31.8.Registrar em livro próprio todas as ocorrências correlatas a área de segurança; 

  7.31.9.Controlar o acesso de serviços e funcionários conforme orientação da  Contratante; 

  7.31.10.Executar outras atividades correlatas à função; 

  7.31.11Zelar para que os postos não fiquem descobertos no horário de alimentação e 
repouso. 

 
8  –     DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
8.1. Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 10(dez) dias úteis, a data de 

implantação dos Postos de Vigilância; 
8.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
8.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsão do art. 67 da  Lei 

nº 8.666/93; 
8.4. Permitir que a fiscalização da Contratada tenha livre acesso aos postos de trabalho 

objeto deste termo, exclusivamente, para verificar se a execução dos serviços estão de acordo com o  
preestabelecido; 

8.5. A Contratante disponibilizará local para guarda dos materiais e equipamentos(exceto 
arma de fogo), bem como para guarda dos uniformes e outros pertences dos funcionários da 
Contratada; 

8.6. A Contratante deverá manter permanente vigilância sobre as condições previstas no 
termo contratual, no edital e no termo de referência que deram origem à contratação, bem como sobre 
a observância das demais disposições da Lei nº. 8.666/93 que disciplinam a matéria, a fim de obter a 
plena e satisfatória execução do objeto contratado com todas as suas peculiaridades e características; 

8.7.Adotar junto à Contratada as medidas saneadoras necessárias à correção de eventuais 
pendências na execução do contrato que possam gerar dificuldades à execução dos serviços ou 
eventuais irregularidades passíveis de penalidade.  

8.8.Fiscalizar a quantidade e a qualidade dos produtos e materiais utilizados durante a 
execução dos serviços, diretamente ou através da assistência do gestor adjunto, rejeitando os que 
estiverem em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual ou na proposta da Contratada; 

8.9.Informar à empresa Contratada, em tempo hábil, quaisquer fatos e/ou atos em desacordo 
com os termos do edital, do contrato e do termo de referência, para que se proceda, quando for o 
caso, ao desconto (glosa) e/ou à retificação na fatura mensal; 

 
 
9  –     DO PAGAMENTO: 
 

9.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou 
serviço, o qual terá o prazo máximo de 05 dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela 
empresa das obrigações contratuais. 

9.1.1.A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do 
processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 
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9.2.   O pagamento será efetuado nos seguintes prazos, de acordo com o valor da despesa: 

9.2.1. Despesa maior que R$ 8.000,00: até o 5º dia útil contado do atesto na nota 
fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

9.2.2. Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 5º da Lei nº. 
8.666/93: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota fiscal/fatura. 

9.3. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de 
barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital. 

9.4. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será 
realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

9.5. A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 
480, de 15/12/2004, Substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 
2007.  Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida 
Instrução. 

9.6. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável 
pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua 
reapresentação. 

9.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a 
Previdência Social e junto ao FGTS. 

9.8. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 
Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida 
desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. 

9.9. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser 
calculados com utilização da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)  
        365 

TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do 
IBGE. 

 
10- DA GARANTIA: 
 
10.1.A Contratada deverá optar, como condição para a assinatura do contrato, por uma das 

modalidades de garantia prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no percentual de 5%(cinco por 
cento) do preço global contratado, atualizável nas mesmas condições do contrato. 

 
11- DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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11.1.O prazo para início dos serviços será de 30(trinta) dias, contados a partir da data do 
recebimento, pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços encaminhada pelo Gestor do 
Contrato; 

11.2. O prazo de prestação dos serviços será de 12(doze) meses, contados a partir da data 
indicada pelo Gestor de Contrato na Certidão de Início dos Serviços, podendo ser prorrogado nos 
termos da legislação vigente. 

 
 
12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

         12.1. Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal que rege a 
matéria concernente às licitações e contratos administrativos e as disciplinas normativas no âmbito da  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO. 

 
13 - DA VISITA TÉCNICA: 
 
13.1. Os licitantes poderão efetuar visita técnica em todos os prédios da Seção  Judiciária do 

Espírito Santo até o último dia anterior a data fixada para abertura da sessão pública, devendo a 
mesma  ser previamente agendada junto aos gestores indicados para cada item do lote único, telefone 
(27) 3183-5183. 

 
14 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
14.1. A licitante deverá possuir autorização ou revisão de autorização para funcionamento, 

concedida pelo Departamento de Polícia Federal, conforme estabelece a Lei nº 7.102/83, Decreto nº 
89.056/83 e Portaria nº 387/06 do DPF. 

14.2. A licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
emitido por entidade pública ou privada, que comprove que a licitante já executou serviços com a 
mesma natureza e complexidade do objeto a ser contratado e que comprove que a licitante executa ou 
já executou serviços de vigilância armada com pelo menos 20(vinte) vigilantes. 

14.2.1.  O número de atestados, para fins de obter o quantitativo mínimo de 20(vinte) 
vigilantes, será de, no máximo, 02 (dois) atestados. 

 
 
Vitória/ES,  12 de setembro de 2011. 
 
 

 

                              André Lopes de Resende                                     Paulo Roberto Moraes  
            Supervisor da  Setrav                                             Diretor do NST 

                                                                               
 

 
 
 

 


