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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 8.771/18 

PROCESSO Nº 63.604/17 

Pregão Eletrônico SMS 330/17 

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / 

SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA COM ARMA NÃO LETAL 

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 3S 

VIGILÂNCIA EIRELI - ME. 

 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 

das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, 

neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS, por força dos Decretos nº 4.705, de 23 

de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa 3S 

VIGILÂNCIA EIRELI – ME, estabelecida na cidade de Bauru/SP, na Rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, nº 15-30, Jardim América, CEP: 

17.017-332, inscrita no CNPJ sob nº 09.562.312/0001-63, Inscrição Estadual nº 209.410.899-110, daqui a diante denominada 

“CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, portador do RG nº 46.705.942-1 e CPF nº 

148.807.868-88. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, 

tanto quanto pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº 10.123, de 01 de dezembro de 2.005 e cláusulas e 

condições do Edital nº SMS 465/17, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 63.604/17, bem como as seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 63.604/17, 

a prestar em serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal para a Secretaria Municipal de Saúde, melhor descritos no 

Anexo I do Edital SMS 465/17. 

 

Cláusula Segunda: DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Os serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal serão desenvolvidos nas unidades / serviços da 

Secretaria Municipal de Saúde conforme relação do Anexo I do edital nº 465/17 ou em locais previamente informados pelo CONTRATANTE. 

 

2.2. A prestação dos serviços de vigilância/segurança patrimonial, 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 de junho de 1983 alterada pelas Leis Federais nºs. 8.863, de 28 de março de 1.994 e 9.017, 

de 30 de março de 1.995, pela Medida Provisória na Lei Federal nº 2.184, de 14 de dezembro de 2.001, regulamentada pelos Decretos nºs 

89.056, de 24 de novembro de 1.883, e 1.592, de 10 de agosto de 1.995, bem como pelas Portarias DPF nº 891/99 e DG/DPF no 387/06 alterada 

pelas Portarias DG/DPF nº 515/7, DG/DPF nº 358/09, DG/DPF nº 408/09 e DG/DPF nº 781/10, DG/DPF nº 1.670/10 e capacitados para: 

 

a) Assumir o posto devidamente uniformizado e com aparência pessoal adequada; 

 

b) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

 

c) Comunicar à chefia, todo acontecimento entendido como irregular e que atente contra seu patrimônio; 

d) Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços; 

 

e) 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 instalação e outros de interesse; 

 

f) Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as medidas de segurança 

conforme orientação recebida do CONTRATANTE, bem como aquelas que entender como oportunas; 

 

g) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas; 

 

h) 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; 

 

i) Fiscalizar a entrada e saída de materiais, mediante conferência das notas fiscais ou de controles próprios do 

CONTRATANTE; 
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j) 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; 

 

k) 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; 

 

l) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes estejam devida e 

previamente autorizados pelo CONTRATANTE; 

 

m) Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao CONTRATANTE; 

 

n) 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; 

 

o) Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens particulares de 

empregados ou de terceiros; 

 

p) Não se ausentar do posto; 

 

q) 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; 

 

r) Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção das condições de 

segurança; 

 

s) 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; 

 

2.3. A CONTRATADA deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo CONTRATANTE, com 

atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos empregados e das pessoas em geral que se façam 

presentes. 

 

2.4.  As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações de cada local e estarem circunscritas à sua área de 

atuação estabelecida pela legislação específica. 

 

2.5. 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. 

 

2.6. Os serviços de vigilância patrimonial armada com arma não letal 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. 

 

Cláusula Terceira: PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1. Para os serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal implantar, em até 05 (cinco) dias úteis 

após a assinatura do contrato, mão de obra nos respectivos postos relacionados no Anexo I do Edital nº 465/17 e nos horários fixados pela escala 

de serviço elaborada pelo CONTRATANTE, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto 

conforme o estabelecido. 

 

3.2. A execução dos serviços será efetuada nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro Central, CEREST, 

Centro de Referência (CRMI), conforme relação no Anexo I do Edital nº 465/17, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros. 

 

3.2.1. Poderá haver alterações nos endereços de realização dos serviços, ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar 

os serviços nos locais indicado no Edital nº 465/17 e em outros locais previamente informado pelo CONTRATANTE. 

 

3.3. A CONTRATADA deverá apresentar antes da prestação dos serviços: Cópias das fichas de registro de empregado; Exame 

médico admissional (ASO) e Ficha de controle de EPI´s. 

 

3.4. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja 

interesse das partes. 
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Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA MEDIÇÃO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS 

PREÇOS 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 

2.499.998,83 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), que será suportada 

pela dotação orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

4.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, 

insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA a quitação destes. 

 

4.3. A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente. 

 

4.4. Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal 

de Economia e Finanças, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser 

determinada pela CONTRATADA. 

 

 4.4.1. A nota fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações; 

 

4.4.2. Da cópia dos holerites, comprovante de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS (GPS) de cada 

empregado vinculado à execução contratual, correspondente ao mês da nota fiscal atual ou fatura vencida, na forma do art. 

31, §§ 3º e  4º da Lei Federal nº 8.212 de 24 de julho de 1.991; 

 

4.4.3. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o CONTRATANTE 

afetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 

a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de aplicação de penalidades, estando sujeita 

a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art.78 I c/c art.79 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e da 

denúncia da situação ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as providências pertinentes; 

 

4.4.4. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta ao sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 

 

4.4.5. Guia GPIP específica para a Prefeitura Municipal de Bauru (comprovante do recolhimento do FGTS, relação 

dos nomes dos funcionários e conectividade; 

 

4.4.6. Guia GPS (INSS); 

 

4.4.7. Comprovante de cesta básica, vale transporte, vale refeição; 

 

4.4.8. Rescisões e comprovações de pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS. 

 

4.5. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando regularidade perante a Receita Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a CONTRATADA 

deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

4.6. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.5, implicará na suspensão do(s) pagamento(s) 

até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 

 

4.7. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, nos 

termos do previsto no item 4.6. 

 

4.8. Os preços contratados poderão ser reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, com 

base na variação do IPCA (índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice oficial que venha a ser expressamente 

determinado pelo CONTRATANTE. 

 

4.9. O pedido de reajustamento dos preços contratados, para manter o equilíbrio econômico, deverá ser feito ao 

CONTRATANTE, que na oportunidade, solicitará os documentos que julgar pertinente e comprovação.  

 

4.10. O CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, 

de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

 

4.11. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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Cláusula Quinta: DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA 

 

5.1. Comprovar a formação técnica da mão de obra oferecida, através de certificados de cursos para formação de vigilantes, 

expedidos por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas. 

 

5.1.1. Comprovar obediência à periodicidade legalmente estabelecida, quanto ao curso de reciclagem. 

 

5.2. Propiciar aos vigilantes as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes: 

 

5.2.1. Uniformes e equipamentos de proteção individual adequados às tarefas que executam e às condições climáticas; 

 

5.2.1.1. Uniformes e complementos para Vigilantes:  

 

 Calça;  

 Camisa de mangas compridas e curtas;  

 Cinto de nylon;  

 Sapatos;  

 Meias;  

 Quepe com emblema;  

 Jaqueta de frio ou japona;  

 Capa de chuva;  

 Crachá;  

 Distintivo tipo broche;  

 Livro de ocorrência;  

 Tonfas/Cassetete;  

 Porta cassetete;  

 Apito;  

 Cordão de apito;  

 Lanterna 03 pilhas;  

 Pilha para lanterna; 

 Livros de capa dura numerados tipograficamente, para registro de ocorrências. 

  

5.2.2. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um desses itens de uniforme e equipamentos a 

seus empregados.  

 

5.3. Fornecer os respectivos acessórios ao vigilante, em perfeito estado de funcionamento, no momento da implantação dos 

postos.  

 

5.3.1. O cassetete/tonfa deverá ser utilizado somente em legítima defesa ou de terceiros e na salvaguarda do 

patrimônio da CONTRATANTE, depois de esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema; 

 

5.3.2. Fornecer os respectivos acessórios ao vigilante, em perfeito estado de funcionamento, no momento da 

implantação dos postos, além do fornecimento das tonfas/cassetetes.  

 

5.4. Disponibilizar vigilantes em quantidade necessária para garantir a operação dos postos os regimes contratados, 

uniformizados e portando crachá com foto recente, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente. 

 

5.5.  Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra oferecida para atuar nas instalações da 

CONTRATANTE (na assinatura do contrato).  

 

5.6. Fornecer obrigatoriamente convênio médico para assistência médica e hospitalar, vale refeição, vale transporte, seguro de 

vida, adicional de insalubridade e cesta básica aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, nos valores e percentuais 

estabelecidos na convenção coletiva de trabalho. 

 

5.7. Juntamente com os materiais/acessórios descritos no item 5.2.1.1. deverá ser fornecido pela CONTRATADA, rádios de 

comunicação (para cada vigia), utilizando na execução dos serviços estação de rádio, devidamente regularizada pelo Ministério das 

Comunicações, mantendo a CONTRATANTE informada quanto à freqüência autorizada capacidade instalada e tipo de equipamento em uso, 

para utilização na(s) ronda(s) diária(s).  

 

5.8.  Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a 

prorrogação da jornada de trabalho (dobra).  

 

5.9. Comunicar à unidade do 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 itens 5.2 e 5.6. 
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5.10. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pela 

CONTRATANTE, bem como impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, seja mantida ou retorne as instalações da 

CONTRATANTE.  

 

5.11. Atender de imediato as solicitações quanto às substituições da mão de obra não qualificada ou entendida como inadequada 

para a prestação dos serviços.  

 

5.12. Instruir a mão de obra quanto às necessidades de acatar as orientações do representante do CONTRATANTE, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas do 

CONTRATANTE.  

 

5.13. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nos postos das instalações onde houver prestação 

dos serviços.  

 

5.14. Os supervisores da CONTRATADA deverão obrigatoriamente inspecionar os postos, no mínimo, 01 (uma) vez por 

semana, em dias e períodos (a ser definido juntamente com o CONTRATANTE) alternados, oportunidade que deverão ser remetidos ao Fiscal 

do contrato relatório da vistoria.  

 

5.15. Prestar os serviços de vigilância armada com arma não letal, de acordo com o serviço contratado, bem como de segurança, 

utilizando os sistemas de segurança e alarme que o CONTRATANTE possua ou venha a possuir, e fornecendo os demais equipamentos e 

artefatos inerentes ao desempenho de suas funções.  

 

5.16. Apresentar ao CONTRATANTE a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências de cada unidade, bem 

como dos postos de trabalho, comunicando qualquer alteração, assim como dos supervisores que irão inspecionar os postos.  

 

5.17. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das atribuições dos vigilantes, descritas no Edital nº 465/17 e nos termos da 

legislação vigente.  

 

5.18. Registrar e controlar diariamente a freqüência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do posto em que 

estiver prestando seus serviços. 

 

5.19. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI (Equipamento de Proteção Individual), quando for o 

caso. 

 

5.20. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriguem 

prontamente em atender. 

 

5.21. Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de 

Bombeiros, dos responsáveis pelo CONTRATANTE da instalação e outros de interesse e indicados para o melhor desempenho das atividades 

fim. 

 

5.22. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição 

de empregadora, apresentando mensalmente, ao CONTRATANTE a comprovação do recolhimento do FGTS e INSS, bem como a folha de 

pagamento dos funcionários que suprem o contrato, sem o que, não serão liberados os pagamentos das faturas para liquidação. 

 

5.23. Nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder as 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. 

 

5.24. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes nos quais venham a serem vítimas os empregados, quando em serviço, tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade de vigilância em geral. 

 

5.24.1. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados 

acidentados ou com mal súbito. 

 

5.25. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos. 

 

5.26. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causada por seus empregados ou 

representante, a terceiros ao próprio local de serviço, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

5.27. O Plano de Segurança para os locais onde prestará vigilância deverá indicar ainda:  

 

 Sistema de apoio logístico;  

 Efetivo alocado;  

 Sistema de comunicação (normas de uso do rádio);  
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 Prever procedimentos de primeiros socorros;  

 Aspectos de Defesa Civil, tais como:  

 Plano de chamada e/ou convocação para situações de emergência e ou calamidade pública;  

 Procedimento em caso de sinistro;  

 

Cláusula Sexta: DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE 

 

6.1 Para os serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal: 

 

a) Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela CONTRATADA; 

 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

 

c) Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual. 

 

d) Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data de início da  

execução dos mesmos; 

 

e) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 

 

f) Indicar instalações sanitárias; 

 

g) Indicar vestiários com armários guarda-roupas. 

 

Cláusula Sétima: DA FISCALIZAÇÃO / CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. O CONTRATANTE por meio dos órgãos interessados efetuará a fiscalização do fornecimento a qualquer instante, 

solicitando a CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos 

solicitados, bem como comunicar o CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento 

do contrato. 

 

7.1.1. A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de 

total responsabilidade de executar o serviço, de acordo com as condições estabelecidas no contrato. 

 

7.2. O CONTRATANTE pode ainda:  

 

7.2.1. Ter livre acesso aos locais de execução do serviço; 

 

7.2.2. Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do 

escopo contratado, cabendo, também: 

 

7.2.2.1. Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação 

periódica; 

 

7.2.3. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da CONTRATADA que estiver 

sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 

critério, julgar inconveniente; 

 

7.2.4. Não permitir que o vigilante execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas; 

 

7.2.5. Fazer exigências à CONTRATADA, sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade física dos 

trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, das suas propriedades e do meio 

ambiente; 

 

7.2.6. Executar mensalmente a medição dos serviços, avaliando as quantidades de serviços efetivamente executados e 

o número de dias efetivamente trabalhados, no período considerado, ou o número de postos/dia medidos, descontando-se 

do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, 

sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato. 

 

7.2.7. Fica designado(a) o(a) Servidor(a) Gabriel Humgaro Primolabn, Cargo Agente Administrativo para fiscalizar o 

contrato, acompanhar os procedimentos da contratação, em especial para o recebimento das certidões civis e criminais dos 

funcionários da CONTRATADA, que prestarão serviços nos locais indicados no Contrato, e demais documentos 

pertinentes ao contrato (notas fiscais atestadas, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, documentos que comprovam 

o pagamento das obrigações trabalhistas e fiscais). 
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7.2.8. Se utilizar, quando for o caso, do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Vigilância/ 

Segurança Patrimonial, anexo, de pleno conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos 

trabalhos, medição dos níveis de qualidade e correção de rumos. 

 

Cláusula Oitava: DAS PENALIDADES 

 

8.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o 

direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, além das demais 

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7° da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, quais 

sejam: 

 

8.1.1. Advertência; 

 

8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da multa prevista no 

item 8.1; 

 

8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

Cláusula Nona: DA RESCISÃO 

 

9.1. O CONTRATANTE, a qualquer tempo e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera judicial, rescindir a 

avença, ao amparo e na forma dos arts 77 à 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando assegurados, em quaisquer hipóteses, 

as garantias constitucionais ao contraditório, á ampla defesa e ao devido processo legal. 

 

Cláusula Décima: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTORES DO CONTRATO 

 

10.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato, a Secretaria Municipal de Saúde, que terá a 

incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento do contrato. 

 

10.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor do contrato, o Servidor Sr. GABRIEL HÚNGARO PRIMOLAN, 

subordinado ao DUUPA -Departamento Unidades Urgência e Pronto Atendimento e vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

10.3. A CONTRATADA, designa como Gestor deste contrato, o Sr. EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, portador do RG nº  

46.705.942-1 e CPF nº 148.807.868-88, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

10.4. Fica designado o Servidor Sr. GABRIEL HÚNGARO PRIMOLAN, cargo Agente Administrativo para fiscalizar o 

contrato, acompanhar os procedimentos da contratação, em especial para o recebimento das certidões civis e criminais dos funcionários da 

CONTRATADA, que prestarão serviços nos locais indicados no Contrato, e demais documentos pertinentes ao contrato (notas fiscais atestadas, 

certidões de regularidade fiscal e trabalhista, documentos que comprovam o pagamento das obrigações trabalhistas e fiscais). 

 

10.5. Ao(s) gestor(a)(as)(es) do contrato por parte do CONTRATANTE, além das atribuições previstas no Art. 67 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, compete: 

 

10.5.1. Assegurar-se, quando do uso do contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador 

eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

10.5.2. Zelar, pelos demais atos da CONTRATADA, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e também, 

em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais; 

 

10.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da CONTRATADA em atender às condições 

estabelecidas no Edital n° SMS 465/17, firmadas neste contrato, quanto às divergências relativas aos serviços realizados. 

 

Cláusula Décima Primeira: CONDIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Na nota fiscal deverá constar MUNICÍPIO DE BAURU, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-80, número 

do processo e número do contrato. 

 

11.2. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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11.3. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

11.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou solicitar sua 

substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação nº SMS 465/17 e no presente contrato.  

 

11.5. Se obriga a manter a qualidade dos serviços prestados e no caso de problemas no local dos serviços, deverá substituir os 

serviços quando constatado que não corresponde ao descrito no Anexo I do edital nº 465/17 edital e ata/contrato. 

 

11.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.(1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o 

contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.(1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

11.7. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 § 1ºda Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993. 

 

11.8. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE. 

 

11.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

 

11.10. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o período de vigência do contrato, as condições de habilitação exigida 

no edital nº 465/17. 

 

11.11. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

 E por estarem às partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) vias de 

igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 Bauru (SP), 14 de março de 2.018. 

 

 

 

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA 

3S VIGILANCIA EIRELI - ME 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:        NOME: 

RG:        RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: 3S VIGILANCIA EIRELI - ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.771/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 63.604/17, a prestar 

em serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal para a Secretaria Municipal de Saúde, melhor descritos no Anexo I 

do Edital SMS 465/17. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 

ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante 

regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 

nº 01/2.011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 

peticionando no processo. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que 

mais couber. 

 

 

 Bauru, 14 de março de 2.018. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Gabriel Hungaro Primolan 

Cargo:Agente Administrativo 

CPF: 419.159.628-46  RG: 364.699.65 

Data de Nascimento: 06/10/92 

Endereço residencial completo: Rua Doze de Outubro, nº 7.21, Bela Vista, Bauru/SP 

E-mail institucional: gabrielprimolan@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal:gabriel_hungaro_@hotmail.com 

Telefone: (14) 9981-8621 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________     

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: José Eduardo Fogolin Passos 

Cargo: Secretário Municipal De Saúde 

CPF: 249.131.638-25 RG: 23.541.922-9 

Data de Nascimento: 12/04/1975 

Endereço residencial completo: Praça Salim Haddad Neto, nº 13-20, Apto 201. Cep: 17.012-503 

E-mail institucional: saude@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: josefogolin@bauru.sp.gov.br 

Telefone(s): (14) 3104-1478 – (14) 3104-1477 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Edivaldo Pereira da Silva 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 148.807.868-88  RG: 46.705.942-1 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: Rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, nº 15-30, Jardim América, CEP: 17.017-332, Bauru/SP 

E-mail institucional: contato@grupo3s.com.br 

E-mail pessoal: contato@grupo3s.com.br 

Telefone(s): (14) 3245-7154 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

josefogolin@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA 

3S VIGILANCIA EIRELI - ME 

contato@grupo3s.com.br 

mailto:jamillefisio@yahoo.com.br
mailto:jamillefisio@yahoo.com.br
mailto:jamillefisio@yahoo.com.br
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU  

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: 3S VIGILANCIA EIRELI - ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.771/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 63.604/17, a prestar 

em serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal para a Secretaria Municipal de Saúde, melhor descritos no Anexo I 

do Edital SMS 465/17. 

 

 

NOME: JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RG Nº: 23.541.922-9 

CPF: 249.131.638-25 

DATA DE NASCIMENTO: 12/04/1.975 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Praça Salim Haddad Neto, nº 13-20, Apto 201. 

CEP: 17.012-503 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Gerson França, nº 7-49 

E-MAIL: saude@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: josefogolin@bauru.sp.gov.br 

TELEFONE: (14) 3104-1478 – (14) 3104-1477 

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato 

ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Gerson França, nº 7-49 

TELEFONE E FAX: (14) 3104-1478 – (14) 3104-1477 

E-MAIL: josefogolin@bauru.sp.gov.br 

 


