
                                                                  
 

QUESTIONAMENTOS  
 

Termo de Referência nº 003/2019 - Prestação de Serviços de 
Vigilância Patrimonial e Atendimento em Portaria 

 
1- No item 2.1.2 letra (a) consta 01 posto de vigilância 24 horas, porém o 
efetivo de 01(um) vigilante, não corresponde ao efetivo real que seria de 
04 (quatro) vigilantes. 
 
Posto de vigilantes 24 horas, compõe 4 vigilantes, pois consideramos 
que o posto precisa ter vigilância interrupta. 
 
2- No anexo V (Minuta de contrato), consta no mesmo escopo serviço de 
portaria e vigilância, o que de acordo com a legislação não poderá ocorrer 
pois as empresas de vigilância não pedem fazer serviço de portaria em 
seu escopo, e terá que ser feito contrato com outra empresa para o 
serviço de portaria. No caso, temos outra empresa que presta o serviço 
de portaria. 
 
Correto, caso essa empresa de segurança também tenha uma empresa 
de portaria que ofereça o serviço ficar à vontade para 
apresentar. Geralmente a empresa de vigilância, possui outra empresa 
coligada para fazer serviços de Portaria. 
 
3- Gentileza informar se será necessária a inclusão de Rádio de 
Comunicação entre a equipe a ser alocada no Hospital Evangélico de Vila 
Velha tendo em vista o total de postos? 
 
Informo que na Solicitação de Minuta de Termo de Referência foi 
informado quantidades de rádios devido posto solicitado. Serão exigidos 5 
rádios comunicadores para Hospital Evangélico de Vila Velha e 02 
rádios comunicadores para Maternidade Municipal de Cariacica. 
 
4- Será necessário fornecimento de Rádio a administração do Hospital 
para contato com a equipe? 
 
Não. 
 
5- Somente o posto (d) realizada Ronda no perímetro? Será necessário 
emissão de relatório de ronda realizada? 
 
Realizar ronda no perímetro sim; Cobertura de intervalo dos outros 
postos; Não será necessária emissão de relatório de ronda. 
 
6- Gentileza confirmar se o posto (e) será de Segunda a Sexta-Feira dias 
úteis. 
 
Sim. 



                                                                  
 
 
 
7- Item 7.3 III Comprovação do Vinculo dos Profissionais, será do efetivo 
de Vigilância a ser empregado nos locais? 
 
Sim. 
 
8- A concorrência será contrato por unidade ou um contrato global, com 
locação de pessoal em locais distintos ?  
 
Será um contrato global com locação de pessoal no Hospital Evangélico e 
na Maternidade Municipal de Cariacica. 
 
9- A concorrência será via portal BIONEXO ou apenas envio de propostas 
e documentos de habilitação para o e-mail ? 
 
Apenas envio de propostas e documentos de habilitação para o e-
mail compras.tr@hevv.aebes.org.br. 
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