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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO: 

Contratação de empresa para prestação de serviço de Guardião de Piscina para as ações de 
atividades físicas, esportivas e recreativas desenvolvidas na Unidade Sesc Doca, localizada na Rua 
Senador Manoel Barata, 1873 bairro do Reduto na cidade de Belém-Pa. 

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE, se for o caso: 

A contratação desse serviço visa cumprir a Lei Municipal Nº 8802, DE 20 DE JANEIRO DE 2011 
que institui a obrigatoriedade do serviço de guardião de piscina no município de Belém. Ficando 

obrigadas, as diretorias ou administrações dos clubes, hotéis, condomínios, pousadas, escolas, 
academias de ginástica, ginásio esportivo e todos os empreendimentos sediados no Município 
de Belém que disponibilizem piscinas de uso coletivo, a manterem, durante todo tempo de 
acesso liberado ao público nesses espaços, um corpo e profissionais de segurança, 
classificado como guardiões de piscinas. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:  

A prestação do serviço compreenderá a execução de atividades de ação de acompanhamento das 
aulas de hidroginástica e natação, de 3ª, 5ª e 6ª feira, das 6h às 13h e das 14h às 21h, e na 4ª feira 
a partir das 07h até as 21h, nas piscinas adulta e infantil para pronto emprego das técnicas de 
salvamento aquático em caso de suspeita de afogamento.  Bem como, quando necessário, atender 
a clientela que tenha mal estar durante o desenvolvimento das atividades físicas sendo capazes de 
promover atendimento com aferição de pressão arterial, verificação de temperatura corporal, sinais 
vitais e outros.  

Também fará parte da prestação do serviço, aos sábados das 9h às 15h e no domingo de 9h às 
16h, o acompanhamento do banho livre nas piscinas adulta e infantil da clientela frequentadora da 
Unidade Sesc Doca. Estando aptos para salvamentos aquáticos e atendimentos de primeiros 
socorros nos casos de acidentes e, também, para abordagens preventivas junto ao público de modo 
a evitar ocorrências e de fazer cumprir as regras de funcionamento do Parque Aquático da Unidade 
Doca. 

A empresa também deverá designar guardiões de piscina para atuarem no período de 02 a 
13/07/2018 e de 07 a 18/01/2019 das 8h às 12h no atendimento de guardião de piscina e, 
potencialmente, de primeiros socorros durante a realização do Projeto Brincando nas Férias com 
crianças de 05 a 10 anos. 

4. DOS QUANTITATIVOS  

Para as ações de 3ª, 5ª e a 6ª feira, das 6h às 13h e das 14h às 21h e na 4ª feira das 7h às 13h e 
das 14h às 21h faz-se necessário 01 (um) guardião de piscina. E para as ações de sábado, das 9h 
às 15h e domingo, 9h às 16h, a quantidade é de 02 (dois) guardiões. No mês de julho, em função 
do período do veraneio em que ocorre aumento do quantitativo de público frequentador dos finais 
de semana, deverão ser 03 (três) guardiões de piscina no sábado e 03 (três), no domingo. Na 
programação do Brincando nas Férias, no período de 02 a 13/07/2018 e de 07 a 18/01/2019, deve 
ser 02 (dois) guardiões das 8h às 12h. 

 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010   
Fone / Fax.:. (91) 4005-9560 • E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

2/3 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

A empresa prestadora do serviço deverá apresentar o certificado de curso bombeiro militar/ 
guardião de piscina/salvamento aquático e de primeiros socorros de todos os funcionários que 
estarão desenvolvendo a função de guardião de piscina, juntamente com os currículos e telefones 
para contato, inclusive nos casos em que haja necessidade de substituição. 

6. DO PRAZO E LOCAL DOS SERVIÇOS 

O local de realização do serviço será a Unidade Sesc Doca, localizada na Rua Senador Manoel 
Barata, 1873 no bairro do Reduto na cidade de Belém-Pa. 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento do serviço por parte da contratada deve ser feito com periodicidade semanal, 
e/ou sempre que houver solicitação, por parte da CONTRATANTE. Além disso, os mesmos devem 
fornecer, mensalmente, um relatório detalhado por dia das ações desenvolvidas que deve ser 
anexado a nota fiscal da prestação do serviço.  

A fiscalização da contratação é exercida por um representante do Sesc/PA, ao qual compete dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
O Fiscal é responsável pelo Atesto de notas fiscais e por exigir da Contratada o cumprimento das 
cláusulas estabelecidas no edital e em seus anexos (Termo de Referência e Minuta de Contrato), 
registrando todas as ocorrências relacionadas e encaminhando ao setor responsável pela 
assinatura do contrato. 

8. DA RESPONSABILIDADE  

A empresa prestadora do serviço será responsável por seus funcionários quanto ao atendimento de 
todos os itens descrito nas especificações técnicas deste termo de referência, assim como do 
contrato específico das prestação do serviço. 

Deve manter atualizado o registro de seus funcionários, exibindo-os sempre que solicitado pelo 
CONTRATANTE, e no caso de substituição, apresentar o certificado de bombeiro militar/guardião 
de piscina/salvamento aquático, juntamente com o currículo do novo guardião. 

É de responsabilidade da empresa as despesas com transporte e alimentação de seus funcionários, 
bem como os uniformes que serão utilizados por estes e que devem seguir um padrão de modelo e 
cor, assim como está em boas condições de apresentação. 

Também, deve respeitar as normas e procedimentos administrativos adotados pela 
CONTRATANTE, assim como as medidas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, na forma 
da legislação vigente e sua regulamentação, responsabilizando-se por quaisquer transgressões, de 
sua parte, e de seus empregados. 

Assim como, responsabilizar-se por quaisquer processos ou ações, judiciais ou administrativas, 
surgidas em decorrência da execução objeto desse termo de referência, que sejam causados por 
ação, omissão, imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados ou prepostos. 
 
Responsabilizar-se pelos atos culposos e dolosos de seus empregados e prepostos, praticados no 
horário do serviço, ressarcindo qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE ou a terceiros, 
comprovados e comunicados por escrito. A apuração e comprovação dessa responsabilidade serão 
feitas por sindicância executada por ambas as partes. 
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A CONTRATADA e seus funcionários são responsáveis por acompanhar as condições (validade e 
quantitativo) dos materiais de primeiros socorros fornecidos pelo Sesc e informar aos fiscais do 
contrato sempre que houver necessidade de aquisição, substituição, troca e outros 
 
Em caso de falta do guardião, a CONTRATADA fica obrigada a substituí-lo no prazo de 01 (hora), a 
contar da comunicação da ausência para o responsável. Caso não ocorra a substituição, o valor 
será descontado na fatura de serviços, independentemente da aplicação das penalidades 
estabelecidas em contrato. 
 
A CONTRATANTE fica responsável por prestar as informações e esclarecimentos necessários que 
venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 
 
Também é de responsabilidade da CONTRATANTE de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 
obrigações da Contratada, através de colaborador especialmente designado; assim como efetuar 
pagamento no prazo previsto; 
 
É de responsabilidade da CONTRATANTE fiscalizar, conferir e proceder à aceitação da fatura de 

serviços fornecida pela CONTRATADA. 

 


