SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – NEPOMUCENO - MG
(AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N.º 013/97)
CNPJ-02.230.481/0001-57 - INSC. EST. – ISENTO
Praça Cônego Menezes, 246 – CEP 37.250-000
Fone Fax.: (35)3861-2066 - Nepomuceno/MG

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 011/2019
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L,
torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o Processo
Licitatório 185/2019, Pregão Presencial 011/2019. Objeto: SERVIÇO DE VIGIA
PATRIMONIAL - Regime menor preço por global, Modo Exclusivo para MICRO
EMPRESA. EPP E ME Abertura será dia 15/08/2019 as 13:00. Maiores informações
(35)3861-2066, Edital completo solicitar pelo E-mail compraselicitacao@saaenep.com.br
Nepomuceno 01/08/2019 – Pregoeiro. – Edivaldo José Dias. Registra-se e Publique-se
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019
I – OBJETO

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PATRIMONIAL DESARMADA
DESTINADA PARA ATUAÇÃO NA ETE.

Descrição Completa
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PATRIMONIAL DESARMADA DESTINADA PARA
ATUAÇÃO NA ETE NO HORÁRIO NOTURNO DE SEGUNDA A SÁBADO DE 20:00HS AS 08:00 HS NOS
DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS sem interrupção.
A prestação desses serviços compreende, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e a
disponibilização de todas as ferramentas (tais como cassetete e apito) e equipamentos de proteção individuais
necessários à sua execução.
No início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá encaminhar a AUTARQUIA a relação dos
profissionais que prestarão os serviços, contendo todos os dados pessoais, assim como a comprovação de registro
(ficha de registro ou CTPS).
Os mesmos dados deverão ser apresentados, toda vez que houver substituição do VIGIA ou quando
solicitado pela AUTARQUIA.
Assumir diariamente o posto, mantendo fixado no posto, com aparência pessoal adequada, devidamente
uniformizados com o uniforme padrão da empresa que contenha emblema de identificação e portando, de forma
visível, crachá de identificação da empresa.
As despesas com transporte, alimentação, pouso e outras necessárias para a execução dos serviços serão de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.
Proibir o ingresso de pessoas estranhas sem previamente autorizados pela CONTRATANTE.
OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Contratante;
patrimônio;
ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
vigias não poderão usar de qualquer tipo de violência, bem como não fazer uso de qualquer tipo de
arma (branca e/ou de fogo);
rdem policial, dentro das
instalações da Contratante, facilitando na medida do possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de
testemunhas presenciais de eventual acontecimento.
-se sempre atento e em alerta para qualquer situação que apresente suspeita ou risco,
posicionando-se adequadamente a fim de inibir a ação;
exclusivamente para comunicação oficial do serviço, sendo vedado o uso de ligação e
aplicativos para fins particulares.
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- Será de responsabilidade da CONTRATADA a imediata substituição do VIGIA quando solicitado pela
CONTRANTANTE, assim como deverá providenciar substituto em caso de falta do vigilante escalado
imediatamente.
- Também será de responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos de todos os proventos dos
vigilantes, inclusive horas extras quando necessários, assim como todos os encargos exigidos em lei.
JUSTIFICATIVAS
A presenta contratação mostra-se necessário em decorrência da garantia da segurança do patrimônio em horários
em que não houver execução de trabalhos executados por funcionários da Cantratante, assim.
Devendo notar que a prestação de serviços de vigia não está inserida no objeto da autarquia, além desta
não dispor de conhecimento específico nesta área, fazendo com que a contratação, conforme já comprovado em
anos anteriores, se mostre plausível e compensatória.
Preço médio para o certame

72.800,00

Elton Santos Lima Barrios
Diretor Geral

Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto,
à Praça Cônego Menezes, 246, Centro, pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e
compraselicitacao@saaenep.com.br.

Nepomuceno, 01 de agosto de 2019

EDIVALDO JOSÉ DIAS
PREGOEIRO

