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Estudos Preliminares
(Processo administrativo n°. 23076.059711/2019-21)

ESTUDO PRELIMINAR elaborado em conformidade com
a Instrução Normativa SEGES/ nº 05, de 26 de maio de
2017, pela Equipe de Planejamento da Contratação
designada pela Diretoria de Licitações e Contratos da
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa da Universidade
Federal de Pernambuco, vinculados ao Documento de
Formalização de Demanda – DFD, formalizado mediante
Portaria de Designação nº 15/2018 – DLC-PROGEST.
1. Objeto/Objetivo
Trata-se de estudos preliminares com objetivo de assegurar a viabilidade técnica da
contratação e embasar o termo de referência referente à aquisição de SOLUÇÃO DE
PROJEÇÃO MULTÍMÍDIA, incluindo o fornecimento de Equipamentos/Materiais, a Instalação e
Garantia ON SITE de 36 meses, para atender as necessidades dos três campi da UFPE.

2. Referência legal
Identifica-se como parâmetros legais a subsidiar a contratação:
(i)
O Decreto-Lei nº 200/1967 (art. 10): De forma inaugural, determinou o
planejamento como um dos princípios fundamentais aos quais as atividades da
Administração Federal deveriam se subordinar (art. 6º, I) e a ampla
descentralização da execução das atividades da Administração Federal (art. 10);
(ii)

O Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018: Passou a regulamentou o
disposto no § 7º do art. 10 do Decreto-Lei de 1967, ao revogar o Decreto nº
2.271/1997, definindo o planejamento como elemento a preceder as
contratações, bem como exigindo definição precisa do objeto a ser licitado (Art.
6º). Estabelece cláusulas contratuais obrigatórias, de modo a assegurar pela
empresa contratada o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias
em relação ao pessoal alocado para a prestação dos serviços (Art. 8º),
reforçando o papel da gestão e fiscalização contratuais (Art. 10), além de
ratificar regras de repactuação e reajuste contratuais já adotadas (Arts. 12 e 13).

(iii)

A IN SEGES/MPDG nº 05/2017: Este dispositivo legal vai ao encontro do
preconizado pelo art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, contemplando, ainda,
regras de outros diplomas legais aqui citados: Decreto-Lei nº 200/1967, Decreto
nº 9.507/2018 e Lei nº 10.520/2002. Em tempos atuais, visa normatizar
procedimentos visando à contratação de serviços com mão de obra exclusiva e
sem mão de obra exclusiva, desde a fase de seleção do fornecedor até a
extinção do contrato. Atualiza regras já estabelecidas pelo art. 8º da Instrução
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Normativa SLTI/MPOG nº 4/2010 – atualizada posteriormente pela IN SGD Nº 1,
de 4 de abril de 2019, no que se refere às fases que devem permear os
processos de contratação: planejamento, seleção do fornecedor e
gerenciamento do contrato. Determina que as contratações de serviços para a
realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta devem
observar, além das fases acima citadas, os critérios de sustentabilidade e o
alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão promotor do certame
(Art. 1, incisos I, II e III).
(iv)

A Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010: Trata-se de
Instrumento Legal que dispõe os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, regulamentando, tardiamente, o exigido
pelo artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. As práticas de
sustentabilidade a serem exigidas em editais licitatórios para a contratação de
serviços, como no presente caso, são as previstas no artigo 6º da referida IN.
Ressalte-se, no entanto, que se trata de uma lista exemplificativa, não exaustiva,
o que implica dizer que outras práticas podem ser previstas no Termo de
Referência a ser elaborado, desde que guarde pertinência com o objeto a ser
licitado e esteja em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. De modo a evitar que as práticas de sustentabilidade a serem
exigidas no TR sejam menosprezadas ao longo da execução contratual,
recomenda-se penalizar a não observância com multas mensuradas em
significativos graus de gravidade.

(v)

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos em alteração à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Sujeita à
observância da lei “pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos...” (art.
1º, § 1º). Apresenta como um dos seus objetivos:
Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
[...]
XI a “prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) produtos reciclados e recicláveis;
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.
Especificamente para a contratação em tela, deve-se observar o preconizado
pelo art. 32, que dispõe que “as embalagens devem ser fabricadas com materiais
que propiciem a reutilização ou a reciclagem”, assim dispondo em seu § 1º:
§ 1º Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens
sejam:
I – Restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção
do conteúdo e à comercialização do produto;
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II – Projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente
viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que
contêm;
III – Recicladas, se a reutilização não for possível.

(vi)

Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012: dispõe o art. 2º desse Decreto:
Art. 2º Na aquisição de bens e na contratação de
serviços e obras, a administração pública federal
direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis
nos instrumentos convocatórios, observado o disposto
neste Decreto.
Parágrafo único. A adequação da especificação do
objeto da contratação e das obrigações da contratada
aos critérios e às práticas de sustentabilidade será
justificada nos autos, resguardado o caráter
competitivo do certame. (Destaque nosso).

O art. 3º desse Diploma legal estipula que os critérios e as
práticas de sustentabilidade serão publicados como especificação técnica do
objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial.
O artigo seguinte elucida quais são as práticas sustentáveis às quais o
artigo 2º se refere:
Art. 4º Para os fins do disposto no art. 2º são considerados
critérios e práticas sustentáveis, entre outras:
I – Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar,
solo e água;
II – Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local;
III – Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água
e energia;
IV – Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra
local;
V – Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
VI – Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos
naturais;
VII – Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens,
nos serviços e nas obras;
VIII – Utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros
originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.
(Destaque nosso).
Como se depreende da leitura do art. 4º acima, o Termo de
Referência a ser elaborado, considerando o objeto contratual, deve
atribuir obrigações à empresa a ser contratada que contemplem, em
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especial, as práticas sustentáveis indicadas pelos incisos I, III e VI do
referido artigo.
As práticas de sustentabilidade a serem adotadas encontram
resguardo, também, no Plano Estratégico Institucional da UFPE – 2013-2027,
como indicado no item 3 deste Instrumento.
(vii)

Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do
Consumidor: Segundo Szklarowsky1, o art. 2º do CPDC ao equiparar
consumidor à coletividade de pessoas, “mesmo que indetermináveis”, abrange
nesta expressão a Administração Pública. Não obstante, ser possível a
Administração figurar ora como fornecedora ou prestadora de serviços, ora
como usuária ou consumidora. Logo, segundo o autor,
[...] não se há de recusar à Administração, quando consumidora ou
usuária final, o direito à modificação de cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em vista
de fatos supervenientes, tornando-as por demais onerosas, nem
impedir que se valha de outros direitos previstos no Código.
(SZKLAROWSKY, s.d., p. 37).
No entanto, Cunha2 admite ser razoável a aplicabilidade das disposições
do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrativos, “em
caráter subsidiário, desde que atendidas as seguintes condições”:

a)
O órgão ou entidade pública estiver em posição de
vulnerabilidade técnica, científica, fática ou econômica perante o
fornecedor, visto que a superioridade jurídica do ente público é
presumida nos contratos administrativos;
b)
O órgão ou entidade pública estiver adquirindo o produto
ou serviço na condição de destinatário final, ou seja, para o
atendimento de uma necessidade própria e não para o
desenvolvimento de uma atividade negocial. (CUNHA, 2001, p.
34).

1

SZKLAROWSKY, Leon Frejda. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor e os Contratos Administrativos.
Revista TCU, Brasília, s.d., p.. 34-38. Disponível em:
<revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/viewFile/1086/1142>.
2

CUNHA, Jatir Batista da. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Contratos Administrativos.
Revista TCU, Brasília, v. 32, n. 87, jan/mar 2001, p. 30-34.
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(viii)

(ix)

(x)

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002: Institui modalidade licitatória denominada
pregão para bens e serviços comuns, definindo-os como “aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado” (Art. 1º, parágrafo único), conceito
ratificado pelo art. 14 da IN SEGES/MPDG nº 05/2017. Entende-se que a
definição de serviço comum cabe ao objeto contratual, pois analisando-o
concretamente, verifica-se se tratar de serviço facilmente executado pelo
mercado.
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005: Torna obrigatória a adoção da
modalidade licitatória instituída pela Lei nº 10.520/2002 nas licitações para
aquisição de bens e serviços comuns, ao mesmo tempo em que lhe regulamenta
a forma eletrônica, impondo-a preferencialmente nas citadas licitações.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: como Normativo Geral das Licitações e
Contratos, aplicar-se-á subsidiariamente às diversas fases da contratação,
sobretudo se considerarmos que muitas de suas regras já se encontram
incorporadas aos diplomas legais posteriores que versam sobre o tema, aqui
elencados.

3. Análise das Contratações Anteriores
3.1. Não há, no âmbito desta UFPE, contratações correlatas com o objeto da contratação em
exame neste documento. O Pregão Eletrônico nº 79/2019 foi fracassado pelo motivo de os 03
(três) grupos terem sido cancelados no julgamento.
3.2. Portanto, trata-se de repetição do processo nº 23076.015723/2018-62 que resultou no
Pregão Eletrônico 79/2019.

4. Necessidade da Contratação
Justifica-se a contratação, conforme Documento de Oficialização de Demanda, DOC 09, para a
adequação da infraestrutura dos ambientes administrativos e acadêmicos da UFPE. As
demandas foram encaminhadas através do processo de coleta de demanda realizado no
período de 01/12/2014 a 19/02/2015 e confirmados no ano de 2017.

5. Planejamento Estratégico
5.1. As ações referentes à aquisição de SOLUÇÃO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA, incluindo o
fornecimento de Equipamentos/Materiais, a Instalação e Garantia ON SITE de 36 meses, estão
inseridas no Plano Estratégico Institucional – PEI da UFPE para o período 2013-20273.

3 3

UFPE. Plano Estratégico Institucional UFPE – 2013-2027, dez. 2013, p. 30-32. Disponível em:
<https://www.ufpe.br/documents/38954/713399/pei13_27_.pdf/02b4e655-63e3-40fe-b285-90bf01186a5d >. Acesso em: 24
jan.2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PROGEST
DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - CPC
PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Processos

8.
Promover
sustentabilidade

de

 Incorporar. sempre que possível,
requisitos
sócio-ambientais
na
licitação de bens e serviços
 Estimular
nos
parceiros
o
comprometimento
com
a
sustentabilidade,
de
forma
que
desenvolvam uma atitude cidadã no
seu ambiente de trabalho e dia a dia

Alicerces

15 - Ampliar, modernizar e manter a
infraestrutura física da Universidade

 Restaurar,
reformar,
ampliar,
atualizar e construir laboratórios, salas
de aula - com estrutura para
teleconferência - e administrativas, em
todos os campi.
 Equipar todas as salas de aula com
ar condicionado, recursos audiovisuais
e mobiliário adequado.

uma

política

5.2. O supracitado PEI apresenta como um dos objetivos estratégicos: promover uma política
de sustentabilidade, mediante, dentre outros pontos, “incorporar, sempre que possível,
requisitos sócio ambientais na licitação de bens e serviços” e “estimular nos parceiros o
comprometimento com a sustentabilidade, de forma que desenvolvam uma atitude cidadã no
seu ambiente de trabalho e dia a dia”, o que vai ao encontro das recomendações do Decreto nº
7.746/2012, ao qual alude o item 2, vi, deste Instrumento.

6. Requisitos da Contratação
6.1. A Licitação será na modalidade pregão eletrônico, visando à contratação através do
Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
6.2. Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de
empenho de despesa, instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. A contratação deverá prever, no que couber, práticas de sustentabilidade nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.
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6.3.1. As diretrizes de sustentabilidade previstas para constar no Termo de Referência
baseiam-se no Art. 3º da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010; Art.
4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; incisos I, II, III, do Art.
5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225º
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e têm por objetivo atender às
condições definidas no Termo de Compromisso firmado entre a Universidade Federal de
Pernambuco e o Ministério do Meio Ambiente para adesão à Agenda Ambiental na
Administração Pública - A3P, através do Convênio 79/2014 – UFPE, formalizado através do
processo administrativo nº 23076.032479/2014-79.
6.3.2. O futuro Termo de Referência encontrar-se-á alinhado ao PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UFPE, bem como ao Manual de
destinação de resíduos sólidos que se encontra no site da UFPE https://www.ufpe.br/sinfra/
na aba Diretorias/DGA (Diretoria de Gestão Ambiental)/Projetos e Ações ambientais –
GPAA.
6.3.3. Para os itens 01 a 18 e 25 a 30, cuja atividade de fabricação ou industrialização é
enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será
admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. O
atendimento dessa exigência será verificado na proposta
6.3.4. Os produtos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento (Art. 5º, inciso III da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010). O atendimento dessa
exigência será verificado na entrega.

6.4. Os serviços constantes do objeto deste processo não tem natureza de prestação
continuada, devido a tratar-se de demandas pontualmente identificadas.
6.5. Caso sejam gerados resíduos recicláveis decorrentes de montagem, instalação ou
manutenção dos itens objetos deste processo, a contratada deverá, ao término das atividades,
acondicioná-los de forma e em local adequado, para posteriormente serem coletados e
devidamente destinados pela UFPE.
6.6. Em conformidade com a recomendação do Tribunal de Contas da União, mediante
Acórdão nº 963/2011-2ª Câmara, item 9.2.1, justificamos a possibilidade de participação
de sociedades cooperativas, nesta licitação por tratar-se de aquisição de bens onde
a execução do objeto por este tipo de sociedade necessariamente não gera nenhum risco a
sua execução. Além de observar regra que viabiliza tal participação, pois a Lei nº
8.666/93 no art. 3º, §1º, inc. I
"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
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será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente
ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991;
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)"
6.6.1. Dessa forma, entendemos que a permissão da participação de Sociedades
Cooperativas, neste procedimento licitatório, se coaduna com o diploma legal mediante
regramento de condições de participação e habilitação.
6.7. Com o intuito de privilegiar a competitividade, para esta licitação não será admitida a
participação de consórcios, pois trata-se de aquisição de bens, cujo objeto envolve
materiais de baixa complexidade e pequeno vulto. Dessa forma, entendemos que a
aquisição dos itens não implica na necessidade das empresas que atuam neste mercado
associarem-se, pois não há o risco de isoladamente não conseguirem atender à demanda
licitada, mesmo na hipótese da aquisição total de algum item.

7. Estimativa das Quantidades
7.1. A quantidade estimada foi dimensionada atendendo as demandas das unidades da UFPE
conforme demanda resumida no quadro constante no DOC 05.
7.2. A demanda foi redimensionada (DOC 07) considerando os quantitativos demandados
pelas Unidades Gestoras, as novas especificações sugeridas pela área técnica, e os ambientes
maiores de 30m² que necessitam da instalação de projetores.
7.3. Consta no DOC 09 o Documento de Formalização da Demanda – DFD, disponível nos
autos do processo.
7.4. Os quantitativos serão executados de acordo com a necessidade e respectivos
quantitativos destinados a cada um dos setores demandantes, observado, em todo caso, a
disponibilidade orçamentária.
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8. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solução a contratar
8.1. Observou-se que no mercado ofertante da solução de projeção multimídia no estado (PE),
predominam dois principais tipos de soluções, conforme seguem detalhamentos:
8.1.1 Solução 1: Aquisição dos materiais com o serviço de instalação incluso
Descrição: Este tipo de aquisição engloba juntamente com os materiais a
contratação da mão-de-obra para realizar a instalação da solução. Tem fácil adequação a
utilização do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) com base na quantidade dos
instalações realizadas.
8.1.2 Solução 2: Aquisição dos materiais sem a inclusão do serviço de instalação
Descrição: Nesta modalidade para aquisição dos materiais da solução de
projeção multimídia e para a contratação do serviço de instalação seria necessária a
realização e duas licitações. E, conforme RELATÓRIO TÉCNICO 12º - CONSOLIDAÇÃO DO
LEVANTAMENTO DE CUSTOS - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, o custo
médio para realização de um Pregão Eletrônico em 2007 já era de R$ 20.698,00 e de um
Pregão (SRP) é R$ 32.187,00 (modalidades indicadas para este tipo de objeto). Realizar
duas licitações para a aquisição da solução seria economicamente dispendioso, não
obstante, poderia gerar riscos como atrasos na entrega, falta de algum dos itens da solução
ou algum item ser deserto na licitação por falta de interessados no fornecimento, o que é
bastante comum.
8.2 Análise e Escolha Entre as Soluções Existentes
Ao apreciar as soluções, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como
os preceitos legais implícitos em cada uma das opções, entende-se como formato mais
adequado o apresentado pela solução 1.
A solução escolhida atende as determinações legais, reduz a dedicação de força de
trabalho exclusiva para controle de materiais, conferindo à contratada o ônus deste controle e
mesmo assim mostrando-se a opção mais econômica à instituição.
Ressaltamos que tal opção ponderou outras metodologias de contratações de
instituições externas e avaliou-se que este modelo melhor se adapta a nossa realidade.
Por fim, deve-se ressaltar o posicionamento do Núcleo de Tecnologia da Informação
constante no subitem 11.4 deste ETP.

9. Estimativas de preços ou preços referenciais
1.1. O valor máximo do processo será R$ 1.350.652,00 (um milhão, trezentos e
cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e dois reais), conforme detalhamento
contido na Planilha de Composição de Preço Estimado, constante nos autos do
processo;
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1.1.1. A pesquisa de preços para definir o valor estimado da licitação foi realizada com

base nas diretrizes da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de
2014, sendo composta por dois documentos: a Planilha de Composição de Valor
Estimado e o Relatório de Preços;
1.1.2. Para a obtenção dos preços máximos estabelecidos foi promovida pesquisa junto

ao Painel de Preços do Governo Federal, conforme permite o inciso I do artigo 2º
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de 2014, atentando-se
para a periodicidade máxima de até 180 (cento e oitenta) dias, optando-se pela
média como metodologia para obtenção dos preços referenciais ora definidos, em
conformidade com o § 2º do citado artigo;
1.2. As informações utilizadas no cálculo constam em dois documentos: a Planilha de
Composição de Preço Estimado e os Relatórios de Cotação de Preços;
1.3. Os recursos serão vinculados à Natureza de Despesa:
44.90.52.33 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (itens de 01 a 18
e 25 a 30 do ANEXO I – valor R$ 1.191.118,00), e

1.3.1.

33.90.39.79 – Instalação / manutenção / operação / locação
equipamento de luz / imagem / som (itens de 19 a 24 do ANEXO I – valor R$
159.534,00).

1.3.2.

10. Descrição da solução como um todo
10.1- Aquisição, por meio de pregão eletrônico, de SOLUÇÃO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA,
incluindo o fornecimento de Equipamentos/Materiais, a Instalação e Garantia ON SITE de 36
meses, para atender as necessidades dos 03 (três) campi da Universidade Federal de
Pernambuco;
10.2- A contratação tem como principal objetivo garantir ambientes mais adequados visando
atender às unidades administrativas e acadêmicas com a finalidade de tornar as aulas e
reuniões administrativas mais participativas e inovadoras nos 03 (três) campi da UFPE.
10.3- Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de
empenho de despesa, instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. Considerando as características dos serviços a serem contratados e o sistema pelo qual
se dará o processo (SRP), haverá parcelamento na execução, tendo em vista que as emissões
de empenho se darão conforme disponibilidade recursos orçamentários até que a demanda
seja atendida em sua totalidade.

11. Justificativas para o parcelamento ou não da solução
11.1. Sobre a divisibilidade, o parcelamento da solução não atende à regra, sendo realizado
por lote. Dada à relação de interdependência dos componentes, é imprescindível que os itens
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que compõem a solução sejam instalados e testados de forma única. Apenas desta forma será
possível analisar, e garantir, o adequado funcionamento da solução, inclusive no que diz
respeito à garantia da solução, que é dada a todos os componentes igualmente.
11.2. Com vistas a incentivar o desenvolvimento local decidiu-se agrupar a contratação em três
lotes, considerando-se os locais onde será instalada a solução de projeção de multimídia.
Desta maneira, espera-se que a licitação seja um instrumento de incentivo ao desenvolvimento
local e regional sustentável.
11.2.1. Além do propósito de incentivo ao desenvolvimento local e regional sustentável,
pretende-se ampliar a competitividade com o agrupamento em lote, considerando os locais
onde serão instaladas as soluções.
11.3. O agrupamento baseia-se no posicionamento do Núcleo de Tecnologia da Informação
sobre a viabilidade, importância e necessidade deste tipo de composição.
Relativo à aquisição dos projetores multimídia com serviços de
instalação, gostaria de ressaltar sua importância e considerar os
seguintes aspectos:
A aquisição dos equipamentos sem a respectiva instalação mostra-se
inviável devido ao fato da UFPE não dispor de estrutura e recursos
necessários para sua instalação.
Por se tratar de uma licitação a nível nacional, os custos tendem a ficar
mais altos, pois incluem passagens, deslocamento no local, diárias, etc
se comparado à uma cotação equivalente com uma empresa local.
A garantia de três anos “on site” inclusive para lâmpadas implica numa
garantia de continuidade de operação dos equipamentos sem
transtornos para os usuários.
A experiência realizada em adesão à uma ata similar mostrou-se
bastante vantajosa, pois os equipamentos são fornecidos e
imediatamente instalados independente da infraestrutura e condições
de instalação (tipo de forro, fixação, acabamentos etc), exigindo um
mínimo de recurso de nossa parte (UFPE) para acompanhamento e
fiscalização.
Como a empresa fornecedora se responsabiliza pela instalação,
quaisquer danos que venham ocorrer durante os serviços são de
responsabilidade da mesma, isentando a UFPE dos problemas
inerentes quanto da contratação de terceiros. (Parecer Diretoria de
Serviços e Infraestrutura, fl. 39 do processo 23076.011796/2015-32).
11.4. Corroborando com o entendimento da Diretoria de Serviços e Infraestrutura, pretende-se
demonstrar claramente que a aquisição de soluções tem vantagens operacionais, que em
determinados assuntos suplantam as questões técnicas, pois, a priori nada impede que sejam
adquiridos componentes individualmente, já que não há relação de incompatibilidade específica
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entre eles, contudo, observou-se que a composição de uma solução integrada atenderá de
melhor forma a esta IFES, haja vista modelo já contratado pela UFPE através do Contrato nº
77/2014, e que tem atendido perfeitamente às necessidades das unidades desta instituição.
Observa-se que o parcelamento não necessariamente é a melhor opção, inclusive econômica,
pois neste modo de contratação, embora “possa haver” redução de custos nos produtos
separadamente, aumentam os custos operacionais da instituição, bem como compromete a
execução e gestão dos contratos derivados, principalmente quanto à prestação da garantia
técnica da solução, além de quê, a falta de qualquer dos itens que integram a solução, por uma
possível frustração no processo, inviabilizaria todos os demais homologados, pois como já
citado anteriormente, são componentes interdependentes de uma mesma solução.
11.5. Atendendo a orientação do TCU (Acórdão n.2.695/2013-TCU-Plenário), no tocante a
pregões eletrônicos regidos pelo sistema de registro de preços, com a opção pela adjudicação
por grupos. A ata oriunda deste processo não registrará item com preço superior àquele
de menor valor resultante da disputa por itens dentro do respectivo grupo, mesmo que o
item de maior valor faça parte da proposta vencedora contendo o menor valor global por
grupo.

12. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis

A contratação da solução compreende a aquisição dos equipamentos: projetor multimídia,
caixas de som, amplificador e tela de projeção além da instalação dos mesmos.
Estes itens têm como finalidade a possibilidade de atender as necessidades dos usuários nas
mais diferentes situações. Há algum tempo que os projetores de imagens saíram do mundo
corporativo e passaram a fazer parte do cotidiano de muitas empresas, escolas e
universidades.
Um projetor de imagens inserido a um ambiente educacional aumenta a interação entre
professores e alunos, e tem como finalidade tornar as aulas mais participativas e inovadoras. O
processo de aprendizado que utiliza recursos audiovisuais vem apresentando nos últimos anos
um grande desenvolvimento em função do avanço tecnológico e do emprego de novos
modelos pedagógicos. O projetor é um grande exemplo de instrumento a serviço das práticas
pedagógicas, pois seus recursos visuais são importantes pontos de apoio em apresentações
de aulas.
E, considerando que esta Universidade não dispõe de servidores com perfil profissional
suficiente à realização da instalação da solução, faz-se necessária tal contratação, observando
principalmente o Princípio da Eficiência, como alerta o caput do artigo 37 da Constituição
Federal.
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Dessa maneira, considera esta Equipe de Planejamento que é dever o Gestor Público
promover as condições adequadas de trabalho visando eficiência, eficácia, conforto,
segurança, economicidade, sustentabilidade, além da melhoria da qualidade dos serviços
oferecidos à comunidade acadêmica.

13. Providências para adequação do ambiente do órgão
Não serão necessárias adequações dos ambientes, dado que para a implantação da solução, a
estrutura da UFPE conta com capacidade para implantação imediata. A empresa contratada
proverá todo o material necessário para a instalação e adequado funcionamento de todos os
equipamentos e componentes da solução, tais como: fiação, cabos HDMI, cabos VGA,
suportes e demais itens que forem necessários. Para fins de limitação será considerada a
distância máxima entre o projetor e o ponto de entrada como 20 metros para cabeamento.
A instalação poderá ocasionar impacto na na rotina dos usuários da solução, com a
necessidade de transferência de sala de aula em virtude da realização do trabalho. Contudo, a
gestão e fiscalização da contratação devem empreender esforços para minimizar ao máximo
esse impacto, como por exemplo agendando a instalação para momento em que a sala não
esteja em uso.

14. Declaração da viabilidade ou não da contratação
Declara esta Equipe de Planejamento que a contratação pretendida é viável, uma vez que a
mesma é indispensável para a UFPE manter ambientes acadêmicos e administrativos
adequados para que a comunidade universitária atue de maneira satisfatória no exercício de
suas atividades, prezando pelo conforto, economia e sustentabilidade.

Recife, 31 de janeiro de 2020.

Integrantes Administrativos

Carla Vivianne Santos Silva
CPC/DLOG/PROGEST
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