DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Setor Requisitante: DIRETORIA DE GESTÃO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA
Responsável pela Demanda: Paulo Fernando da Silva

Matrícula/SIAPE: 1132103

E-mail: ps86138@gmail.com

Telefone: (81) 992281640

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento
Estratégico, se for o caso.

Os campi de Recife, Vitória e Agreste (Caruaru) contam com uma área de 450.000m2, onde
se encontram construídas salas de aulas e de administração, laboratórios, depósitos, bibliotecas,
piscinas, teatro, ginásio esportivo, quadras polivalentes, campos de futebol, hospital das clínicas,
etc., nos quais se encontram bens de estimado valor, tais como, veículos, computadores,
equipamentos científicos e de laboratórios e eletrodomésticos. E com o surgimento de novas
instalações que foram inauguradas (Departamento de Engenharia Mecânica, Engenharia de
Alimentos, Engenharia de Produção, Faculdade de Medicina, Laboratório Integrado de Petróleo e
Gás e Prédio de Mecatrônica e Naval, as que serão inauguradas ainda em 2017, áreas que foram
atendidas com Termo Aditivo em virtude do crescimento da violência no Recife, necessitando de
segurança armada, uma vez que os servidores do quadro não podem portar arma em observância a
Lei nº 10.826/2003, o que desconfigurou o layout operacional e as demais áreas a serem construídas
até 2018, tudo em observância ao Artigo 12 da Lei nº 8.666/1993.
Os serviços de vigilância e segurança têm natureza contínua, a fim de atender às
necessidades da UFPE, que não puderam ser satisfeitas mediante execução direta. São serviços
necessários ao desempenho das atribuições da Instituição, cuja interrupção causa ou compromete a
continuidade de suas atividades e cuja contratação deverá estender-se por mais de um exercício
financeiro. Na dicção da Lei nº 8.666/1993, serviço é “toda atividade destinada a obter determinada
utilidade de interesse para a Administração” (art. 6º, II), apreciada a necessidade de ser satisfeita a
função de sua perenidade, o serviço vigilância é classificado como contínuo, principalmente a partir
dos índices de violência na Cidade sede da UFPE.
Até março/2008 a Universidade Federal de Pernambuco manteve convênio de cooperação
com o Governo do Estado de Pernambuco, através de sua Polícia Militar, visando à complementação
da segurança na UFPE, realizada inclusive com a utilização de veículos, convênio que não pode ser
renovado por pronunciamento da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, conforme Ofício nº
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1.258, de 23/05/2008.
A descontinuidade do reforço da vigilância por parte da Polícia Militar, complementando-a,
tem ensejado a ocorrência de incidentes, a exemplo de roubos e furtos (a pessoas e bens), que,
solitariamente, o quadro funcional de vigilantes da Universidade não pode inibir de forma
satisfatória, por uma dupla razão: o mencionado quadro vem sofrendo, desde a última década uma
drástica redução em seu quantitativo, pela ausência de autorização governamental para a realização
de novos concursos públicos, e pelo impedimento de portar arma de fogo, por disposição da Lei nº.
10.826, de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).
A segurança constitui-se de serviço continuado e essencial à Administração, para garantir a
integridade do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo documental) e dos servidores
docentes, técnicos administrativos, discentes e da clientela que frequenta a Universidade Federal de
Pernambuco nos seus três (03) campis com circulação média de 60.000 pessoas/dia. Com a
incorporação do prédio da SUDENE a estrutura da UFPE, o tipo de serviço a ser realizado nesta
nova estrutura passa a ser o mesmo realizado no Campus Recife. Cabe considerar que nesta
edificação incorporada ao campus, teremos diversos tipos de serviços e atividades que hoje estão
espalhadas pelo Campus, agora unificada numa mesma estrutura. Isto requer um serviço de
vigilância coadunada com a especificidade de uma cidade universitária.
Segundo a lição doutrinária, temos na UFPE, dois elementos caracterizadores dos serviços
de natureza continuada: perenidade ( a UFPE deles carece a todo tempo) e a essencialidade ou
necessidade de sua prestação (sob pena de não atendimento do interesse público ou
comprometimento do funcionamento do ensino, pesquisa e extensão).
O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais –
REUNI – Decreto nº 6096/2007, cujo objetivo foi criar condições para a ampliação do acesso e
permanência na educação superior, no nível de graduação, considerou o melhor aproveitamento da
estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais, estabelecendo uma
assimetria na área de segurança da UFPE.
Tivemos uma ampliação da cidade universitária, sem considerar a devida ampliação do
quadro ou a autorização para a contratação nos termos da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e principalmente
considerando a Lei nº. 9.632 de 07.05.98 que dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.
Com o crescimento vegetativo nas aposentadorias durante o período de implementação do
Decreto nº 6096/2007 e a demanda por requerimentos de aposentadorias em 2017 e principalmente
em 2018, a configuração operacional do sistema de segurança se tornou deficitária, considerando
que não realizamos os ajustes através de contrato administrativo.
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Cabe considerar que a UFPE responde a Inquérito Civil nº 1.26.000.000577/2014-63,
promovido pelo Ministério Público Federal, no qual um dos pontos elencados é o número reduzido
no quadro de pessoal e postos de vigilância. Lembramos a V.Sª, que o quadro atual é pior que aquele
encontrado pelo MPF em 2014, 2015, 2016 e 2017.
No dia 05/12/2017, foi assinado o termo de cessão provisória entre a UFPE e a
Superintendência do Patrimônio da União. O prédio da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) agora faz parte do patrimônio da Universidade Federal de Pernambuco. O atual
contrato de vigilância encerra no mês de abril de 2018. Com uma área construída de 72.704,81 m²,
necessitamos de uma vigilância com aderência a estrutura física do Prédio. Cabe considerar que o
atual serviço de vigilância prestado ao prédio da SUDENE, não atende a especificidade da UFPE e o
seu contrato encerra em 27 de abril de 2018. O que requer uma nova modelagem operacional e uma
celeridade na contratação.
A legislação incluiu o cargo de vigilante das instituições federais de ensino, como um cargo
em extinção. Isso impossibilita a realização de concursos para suprir as vagas decorrentes de
aposentadorias e falecimentos. Numa contrapartida, foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de
abril de 2007, o Reuni. Uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) é a expansão da educação, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência
na educação superior. A área construída e em construção na UFPE, requer toda uma atenção na área
de segurança, em cumprimento ao que determina as atribuições esculpidas no Anexo do Ofício
Circular nº 15/2005-MEC e Anexo II do Artigo 2º do Decreto nº 5.824/2006.
No tocante a SUDENE, a presente demanda justifica-se para que não haja interrupção do
serviço atualmente executado pelo Contrato nº 03/2012 (Pregão nº 02/2012), que será finalizado sua
execução em 27 de abril de 2018, o que poderia desencadear uma agressiva perca na capacidade do
sistema de segurança daquele novo patrimônio da UFPE, acarretando riscos de enormes proporções
ao bem público e a comunidade universitária da UFPE, comprometendo assim as condições da
continuidade do sistema de segurança bem como a imagem institucional.
Justifica-se e motiva-se a realização deste Pregão Eletrônico através de Menor Preço Global
para atender as necessidades de estabelecer as condições preventivas e protetivas ao patrimônio
público, o que implica na segurança para proteção de 16,7 milhões de metros quadrados de áreas
prediais construídas, em construção, locadas e terrenos. Também de forma expressiva o número de
veículos automotivos e transporte público coletivo urbano de passageiros que circulam nas diversas
paradas, na zona livre interna da UFPE, na ordem de 15 a 20 mil veículos diariamente, enquanto que
o número de pessoas que constitui a comunidade universitária sem contar com as que estão apenas
transitando gira entre 50 mil pessoas. Estes números apresentam viés de alta exigindo uma
Av. Prof. Morais Rego, 1235 – Reitoria da UFPE – Cidade Universitária – Recife – PE CEP.
50.670-720 Fone/fax: 2126.8013, e-mail: dsi.ssi@ufpe.br
3

previsibilidade de crescimento constante. Podemos considerar que os Campi são na verdade um
município, com população superior a muitos munícipios do Estado.
O serviço de Vigilância Patrimonial física e eletrônica é um serviço necessário à
Administração, que não dispõe de servidores vigilantes que possam desempenhar essa função e não
detêm “know how” e “expertise” de tecnologia dos sistemas de segurança eletrônica,
fundamentalmente porque a contratação dos serviços de vigilância patrimonial visa suprir a lacuna
deixada pela Lei nº 9.632, de 07.05.1998, que dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e

Fundacional, dentre eles o de Agente de

Vigilância da Universidade Federal de Pernambuco no exercício da função trabalham desarmados e
com um quantitativo reduzido pela grande demanda, cujos trabalhos compreendem todas as
atividades e obrigações descritas neste instrumento.
Nesses últimos tempos é público e notório a crescente violência em todas as suas formas,
alimentada pela certeza da impunidade e pela incapacidade do Estado em contê-la, afetando cada vez
mais os cidadãos, as instituições, e a UFPE encontra-se geograficamente entre os bairros mais
violentos da capital pernambucana Várzea e Engenho do Meio. A este quadro, somam-se os
recursos tecnológicos que diariamente entram no mercado, disponibilizando sofisticados meios para
a prática de atos ilícitos. Ninguém fica imune a essas ameaças. Daí a conveniência de adotar
salvaguardas, ou melhor, medidas de segurança e de proteção.
A UFPE está localizada e internalizada com a cidade, está cercada dos organismos vivos
característicos das grandes cidades, é um agente ativo do cotidiano das pessoas que fazem das áreas
da Universidade a extensão do bairro. Isto exige da Universidade uma constante e moderna
vigilância para poder fazer o enfrentamento aos cotidianos da segurança e seus eventos.
Segurança se desenvolve e se concretiza em ambientes com uma política clara traçando
diretrizes, rumos e parâmetros, acompanhada de normas objetivas disciplinando as atividades e
prevendo sanções, bem como de procedimentos orientadores, haja vista que ela é de fundamental
importância no âmbito dos Projetos como preceitua o Artigo 12, no seu Inciso I, da Lei de Licitações
e Contratos administrativos. A política de segurança aponta o caminho enquanto as resoluções,
instruções normativas e os procedimentos operacionais e administrativos, detalham e orientam o
‘modus operandi’ para atingir o objetivo estabelecido. Para operar este contexto a existência de
vigilância humana e

tecnológica é fundamental.

Esta contratação de postos é fundamental para reorganizar a composição do sistema de
segurança e atender a demanda do MPF. Não cabe outra modelagem, uma vez que a situação requer
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cotejando o Artigo 2º da Lei nº 8.666/1993 funcionalidade e adequação ao interesse público. É
notória a situação de insegurança pública em Pernambuco, principalmente na Região Metropolitana.
O presente Termo de Referência justifica-se para que haja uma nova modelagem em
conformidade com a necessidade atual, uma vez que o serviço atualmente executado pelo Contrato
nº 037/2014, não atende mais em eficiência, efetividade e eficácia a funcionalidade de um serviço
continuado e essencial à Administração, garantindo a integridade do patrimônio público (instalações,
equipamentos, acervo documental) e dos servidores docentes, técnicos administrativos, discentes e
da clientela que frequenta a Universidade Federal de Pernambuco nos seus três (03) campis. O
contrato atual será finalizado em abril de 2019, o que poderia desencadear uma agressiva redução da
capacidade do sistema de segurança atual, acarretando riscos de enormes proporções ao bem público
e a comunidade universitária da UFPE, comprometendo assim as condições da continuidade do
sistema de segurança bem como a imagem institucional.
2. Quantidade de serviço a ser contratada
2.1. Campus– Recife
DESCRIMINAÇÃO
ITEM
Posto Tipo 1

Posto Tipo 2

Posto Tipo 3

Posto Tipo 4

Posto Tipo 5
Posto Tipo 6
Posto Tipo 7
Posto Tipo 8

QNT. DE
POSTOS

Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurnas, diariamente, em
regime de escala de 12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00, posto estático
de vigilância (envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas noturna, diariamente, em
regime de escala de 12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00, posto estático
de vigilância (envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurnas, diariamente, em
regime de escala de 12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00, posto predial
(envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas noturna, diariamente, em
regime de escala de 12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00, posto predial
(envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada Motorizada, com sistema de ronda eletrônica,
12 horas diurna, diariamente, em regime de escala de 12 x 36 horas, das
07h00 às 19h00 (envolvendo 02 vigilante).
Vigilância Ostensiva Armada Motorizada, com sistema de ronda eletrônica,
12 horas noturna, diariamente, em regime de escala de 12 x 36 horas, das
19h00 às 07h00 (envolvendo 02 vigilante).
Inspetor de Segurança, de 12 horas diurna, diariamente, em regime de escala
12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00 (envolvendo 02 operadores)
Inspetor de Segurança, de 12 horas noturna, diariamente, em regime de escala
12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00 (envolvendo 02 operadores)

27

27

60
60

13
11
02
02
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2.2. Campus – Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão
DESCRIMINAÇÃO
ITEM
Posto Tipo 9

Posto Tipo 10

Posto Tipo 11
Posto Tipo 12

QNT. DE
POSTOS

Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurnas, diariamente, em
regime de escala de 12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00, posto estático
de vigilância (envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas noturna, diariamente, em
regime de escala de 12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00, posto estático
de vigilância (envolvendo 02 vigilantes).

02

02

Vigilância Ostensiva Armada, com sistema de ronda eletrônica, 12 horas,
diurna, diariamente, em regime de escala de 12 x 36 horas, das 07h00 às
19h00 (envolvendo 04 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada, com sistema de ronda eletrônica, 12 horas,
noturna, diariamente, em regime de escala de 12 x 36 horas, das 19h00 às
07h00 (envolvendo 04 vigilantes).

04
04

2.3. Campus - Centro Acadêmico do Agreste (Caruaru)
ITEM

Posto Tipo 13

Posto Tipo 14

Posto Tipo 15
Posto Tipo 16

Posto Tipo 17
Posto Tipo 18
Posto Tipo 19
Posto Tipo 20

DESCRIMINAÇÃO

QNT. DE
POSTOS

Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurnas, diariamente, em regime
de escala de 12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00, posto estático de
vigilância (envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas noturna, diariamente, em
regime de escala de 12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00, posto estático
de vigilância (envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurnas, diariamente, em regime
de escala de 12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00, posto predial
(envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas noturna, diariamente, em
regime de escala de 12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00, posto predial
(envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada Motorizada, com sistema de ronda eletrônica,
12 horas diurna, diariamente, em regime de escala de 12 x 36 horas, das
07h00 às 19h00 (envolvendo 02 vigilante).
Vigilância Ostensiva Armada Motorizada, com sistema de ronda eletrônica,
12 horas noturna, diariamente, em regime de escala de 12 x 36 horas, das
19h00 às 07h00 (envolvendo 02 vigilante).
Inspetor de Segurança, de 12 horas diurna, diariamente, em regime de escala
12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00 (envolvendo 02 operadores)
Inspetor de Segurança, de 12 horas noturna, diariamente, em regime de escala
12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00 (envolvendo 02 operadores)

05
05
05
05
03

03
01
01
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3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Até 27/03/2019
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
NOME: Paulo Fernando da Silva – SIAPE nº 11332103 – Diretor de Gestão em Operações de Segurança da
SSI
NOME: Gildo José dos Santos – SIAPE nº 1132265 – Gerente de Análise de Risco da SSI
NOME: Wagner Soares de Lima – SIAPE nº 226937 – Diretor de Projetos e Tecnologia da SSI
NOME: André Luiz Ribeiro da Silva – SIAPE nº 1134565 – Diretor de Administração e Logística da SI
NOME: Ricardo Jorge de Melo Ferreira – SIAPE nº 1132175 – Gestor do Contrato
NOME: Gilberto Silva do Nascimento – SIAPE nº 1131988 – Fiscal do Contrato
NOME: Jorge de Oliveira Gomes – SIAPE nº 1132098 – Fiscal do Contrato
NOME: João Luiz Bezerra da Silva – SIAPE nº 1132032 – Fiscal do Contrato
NOME: Jorge Carlos da Silva – SIAPE nº 1132060 – Fiscal do Contrato
NOME: José Otavio Cordeiro – SIAPE nº 1132012 – Fiscal do Contrato
NOME: Waldir Ferreira de Lima – SIAPE nº 1131954 – Fiscal do Contrato
NOME: Jaconias Frazão de Oliveira – SIAPE nº 1134032 – Fiscal do Contrato
NOME: Paulo de Lira e Silva – SIAPE nº 1131955 – Fiscal Administrativo do Contrato.

Recife, 21 de fevereiro de 2018

Paulo Fernando da Silva
Diretor de Gestão em Operações de Segurança
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