Universidade Federal de Pernambuco
Superintendência Institucional de Segurança
Diretoria de Projetos e Tecnologia de Segurança

etp |

n.º 01/2018

vigilância ostensiva armada

Estudo Técnico Preliminar
Execução indireta do serviço de vigilância ostensiva armada no
âmbito da Universidade Federal de Pernambuco
por empresa especializada

Estudo Técnico Preliminar n.º 01/2018 | Vigilância Ostensiva Armada em campi da UFPE

SUMÁRIO
FINALIDADE DE UM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ................................................................................... 4
REFERENCIAL LEGAL GENÉRICO PARA ELABORAÇÃO DE ETP ....................................................................... 4
OBJETIVO/OBJETO DO PRESENTE ETP ......................................................................................................... 4
REFERENCIAL LEGAL PERTINENTE AO OBJETO DO PRESENTE ESTUDO ........................................................ 5
NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO ............................................................................................................... 7
ALINHAMENTO AOS PLANOS DO ÓRGÃO ................................................................................................. 12
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO ............................................................................................................... 14
RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM .............................................. 16
LEVANTAMENTO DE MERCADO ................................................................................................................ 18
JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR ......................................................... 18
ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS ............................................................................................... 19
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO ............................................................................................. 19
JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO ............................................................. 23
RESULTADOS PRETENDIDOS ..................................................................................................................... 23
PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO ................................................................ 24
ANÁLISE DE RISCO..................................................................................................................................... 25
DEMAIS REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 28
ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE RETORNO SOBRE CONDIÇÕES E RESULTADOS DO CONTRATO ANTERIOR.. 29
ANEXO II – TIPOS DE POSTOS DE SERVIÇO ................................................................................................ 30
ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS ................................................................................................... 33
ANEXO IV – CONFIGURAÇÃO PADRÃO DA SALA DOS VIGILANTES ............................................................ 34
ANEXO V – UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS .................................................. 36
ANEXO VI – REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA ........................................................ 41
ANEXO VII – TABELA DE RENDIMENTO DIÁRIO ......................................................................................... 43
ANEXO VII – TABELA DE RENDIMENTO DIÁRIO ........................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
ANEXO VIII – REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.................................................................... 45

Página | 2

Estudo Técnico Preliminar n.º 01/2018 | Vigilância Ostensiva Armada em campi da UFPE

I. ELEMENTOS INICIAIS
Conceito de ETP
Objetivo do presente ETP
Conforme diretrizes gerais para a elaboração de ETP:
Base normativa que rege o tipo serviço a ser contratado
Feedback da Avaliação dos Contratos anteriores

Página | 3

Estudo Técnico Preliminar n.º 01/2018 | Vigilância Ostensiva Armada em campi da UFPE

Finalidade de um Estudo Técnico Preliminar
O Estudo Técnico Preliminar constitui-se na primeira etapa do
planejamento da contratação, na qual se analisa tecnicamente a viabilidade
da prestação indireta de determinado serviço público por empresa especializada,
comumente denominada de terceirização no Setor Privado, mais acertadamente
referido por descentralização administrativa por delegação via contrato
administrativo antecedido por licitação no âmbito da Administração Pública.
Constatada a viabilidade da contratação, o ETP serve, ainda, ao propósito
de levantar subsídios técnicos para uma conveniente seleção do fornecedor,
pautado pelos princípios legais do processo licitatório, justificando o objeto e os
requisitos demandados por meio de documento apropriado: Termo de Referência
ou Projeto Básico.
Além de configurar os elementos essenciais do certame, tais subsídios
técnicos permitirão orientar uma futura gestão eficiente do contrato administrativo.

Referencial legal genérico para elaboração de ETP


Instrução Normativa n.º 5, de 25 de maio de 2017 (IN-05), da Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG);



Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 (Normas para licitações e contratos
da Administração Pública);



Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da
Informação - Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação versão 1.0 do Tribunal de Contas da União [referencial em uso por
analogia];



Manual on-line de Riscos e Controles nas Aquisições (RCA) do Tribunal de
Contas da União (Acórdão 1.321/2014 - TCU - Plenário).

Objetivo/Objeto do presente ETP
Este ETP tem por objetivo analisar a viabilidade e levantar elementos
essenciais do Projeto Básico para contratação de serviço, sob o regime de
execução indireta, do seguinte objeto:
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Vigilância Ostensiva Armada no âmbito da Universidade Federal de
Pernambuco por empresa especializada.

Referencial legal pertinente ao objeto do presente estudo


Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento);



Pronunciamento da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco,
conforme Ofício n.º 1.258, de 23 maio de 2008;



Lei n.º 9.632, de 07 de maio de 1998 (Extinção de cargos no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional);



Inquérito Civil nº 1.26.000.000577/2014-63, Ministério Público Federal;



Lei n.º 13.116, de 20 de abril de 2015 (Normas gerais para implantação e
compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações);



Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017 da Agência Nacional de
Telecomunicações (Regulamento da Lei n.º 13.116/2015);



Lei n.º 7.102, de 20 de junho de 1983 (Normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de
vigilância e de transporte de valores);



Decreto n.º 89.056, de 24 de novembro 1983 (Regulamento da Lei n.º
7.102/1983);



Portaria n.º 3.233, de 10 de dezembro de 2012, da Direção-Geral do
Departamento de Polícia Federal (Normas relacionadas às atividades de
Segurança Privada);



Portaria nº 3.258, de 14 de janeiro de 2013, da Direção-Geral do
Departamento de Polícia Federal (Altera a Portaria n.º 3.233/2012DG/DPF, referente à Matriz Curricular da Formação de Vigilante);
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Necessidade da contratação
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 n.º 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 de 2008, a Universidade Federal de Pernambuco manteve
convênio de cooperação com o Governo do Estado de Pernambuco, através da
Polícia Militar, visando à complementação da segurança na UFPE, realizada
inclusive com a utilização de veículos, convênio que não pode ser renovado por
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pronunciamento da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, conforme Ofício
n.º 1.258, de 23/05/2008.
A descontinuidade do reforço da vigilância por parte da Polícia Militar,
ensejou 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 n.º
10.826/2003 (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 n.º 6.096/2007, 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
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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 n.º 6.096/2007 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.
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
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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
previsibilidade de crescimento constante. Podemos considerar que os Campi são
na verdade um município, com população superior a muitos municípios 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
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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
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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 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.

Alinhamento aos planos do órgão

Conforme o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2013/2027 da UFPE1,
percebe-se que há alinhamento entre o objetivo da contratação de um empresa
para prestação de serviço em regime indireto, mediante as declarações de
natureza geral relacionados à Gestão da Universidade, entre elas pode-se
destacar:

1

https://www.ufpe.br/documents/38954/713399/pdi_14_18_of.pdf/28b6c0d5-ed53-4484-99361b8a9236e9ec
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A gestão da instituição tem como princípios básicos a ética, a
transparência, a democracia, a flexibilidade, a racionalidade
burocrática, o respeito ao meio ambiente, a eficiência e a
eficácia na aplicação dos seus recursos, garantindo a
sustentabilidade institucional;



A estrutura organizacional é flexível e ajustável a novas
demandas, com gestores trabalhando de forma integrada e
sistêmica;



A UFPE tem autonomia para implementar modelos de gestão
modernos, que abrangem todos os níveis, descentralizados,
eficientes e eficazes, baseados em um planejamento orientado
a resultados, buscando sempre a agilidade e desburocratização
dos seus processos e sistemas;



Estruturas administrativas adequadas e suficientes dão
suporte necessário para que as áreas fins da universidade
desenvolvam seus papeis nos campos do ensino, pesquisa e
extensão;



A gestão é apoiada por infraestruturas físicas e tecnológicas
de excelência, que visam a otimização dos processos.

No mesmo documento, o PEI 2013/2027, o Mapa Estratégico da UFPE
foi articulado em Grupos Temáticos, o G8 trata de “Infraestrutura e Segurança”, na
perspectiva de Alicerces, objetivo estratégico número 15 é de “ampliar, modernizar
e manter a infraestrutura física da Universidade”. Objetivo esse que para ser
alcançado precisa necessariamente de um sistema integrado de gestão de
Segurança Institucional Universitária.
Segurança Institucional Universitária é a atividade de promoção da
proteção de pessoas, processos de negócio e ativos, exercida pelo aparato
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administrativo da Universidade ou contratado por ela para este fim.

O referido Objetivo Estratégico 15, do PEI 2017/2013, é materializado
em ações no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014/20182: “Ampliar,
modernizar e manter a infraestrutura física da Universidade, do qual se destaca as
seguintes ações:


15.7 Desenvolver o Plano de Atendimento a emergências em
segurança do trabalho da UFPE;



15.8 Implementar em 2015 um sistema de Circuito Fechado de
Televisão – CFTV integrado com a Central da SDS e



15.9 Implementar em 2015 controle de acesso ao campus Recife
e unidades.

Requisitos da contratação

Constituem-se requisitos, aquelas especificações que particularizam o
objeto de tal forma a atender as necessidades do órgão/entidade demandante,
mas que não excluam a possibilidade de concorrência.

Trata-se, portanto, de prestação de serviço de Vigilância Ostensiva
Armada:


Ininterrupto, apesar de ter postos não operando diuturnamente,
a característica principal da solução a ser contratada, é que
esteja

organizada

de

tal

forma,

mediante

escalas

de

revezamento, distribuição de postos, alocação de profissionais
capacitados para cada função previamente estabelecida, que
transcorra sem interrupção:
- Organização e revezamento conforme descrições do
Anexo II (Tipos de Postos de Serviço), sobretudo, na
Tabela 3.
2

https://www.ufpe.br/documents/38954/713399/pdi_14_18_of.pdf/28b6c0d5-ed53-4484-99361b8a9236e9ec
Página | 14

Estudo Técnico Preliminar n.º 01/2018 | Vigilância Ostensiva Armada em campi da UFPE

- Conforme, também, as tabelas de Rendimento Diário do
Anexo VII.
- Requisitos de Qualificação dos profissionais conforme
Anexo VIII.


Gerido operacionalmente por um grupo de coordenação (incluso
no contrato), contando com Supervisão Operacional e Vigilância
por Monitoramento Eletrônico:
- Conforme descrição das atividades na Tabela 2, do
Anexo II (Tipos de Postos de Serviço).



Tendo parte do processo principal de Vigilância Ostensiva,
motorizado com apoio de motocicletas:
- Motocicletas, conforme Item 06, da Tabela 02 do Anexo
V.
- Conforme descrição da atividade contida na Tabela 2, do
Anexo II (Tipos de Postos de Serviço).



Atendendo as necessidades da Universidade, por meio de
lançamento ao campo dos recursos humanos, em postos
distribuídos em diferentes localidades das cidades de Recife,
Vitória de Santo Antão e Caruaru, todas no Estado de
Pernambuco:
- Conforme o Anexo III (Distribuição dos Postos).



Com comunicações integradas por transceptores portáteis (HT);
- Rádios, conforme o item 5 da tabela 1, item 5 da tabela 2
e item 6 da tabela 3 do Anexo V (Uniformes e
Equipamentos de Proteção Individual).
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Controlado por ronda eletrônica com monitoramento em tempo
real,

operando

com

georreferenciamento

(GPS)

e,

sumplementarmente, com etiquetas sensíveis à aproximação de
equipamento apropriado, quando o uso do sinal de GPS não for
propício:
- Conforme especificações do Anexo W.


Equipando e dispondo de insumos básicos (tais como
armamento, EPI, fardamento, rádios entre outros) para os
profissionais contratados:
- Conforme especificações do Anexo V (Uniformes e
Equipamentos de Proteção Individual).



Instalando ambiente de asseio, higiene, refeição e troca de
vestuário para os funcionários a serem contratados:
- Conforme especificações do Anexo IV (Configuração
Padrão da Sala dos Vigilantes).

Relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item

Aguardando previsão Orçamentária e alinhamento com DGOS
Previsão Inicial, não conclusiva:
Campus Recife:
ITEM
Posto Tipo 1
Posto Tipo 2
Posto Tipo 3

DESCRIMINAÇÃO
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurna, 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, de 2ª a sábado, das 07h00m às
15h00m, e 4 horas no sábado, distribuídos da seguinte forma: das 8 às

QTDE
POSTOS
08
08
19
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Posto Tipo 4

Posto Tipo 5
Posto Tipo 6
Posto Tipo 7
Posto Tipo 8
Posto Tipo 9
Posto Tipo 10

Posto Tipo 11

Posto Tipo 12

12 horas e 12 às 16 horas, totalizando 44 horas semanais, Posto
Estático de vigilância com 1 vigilante.
Vigilância Ostensiva Armada, de 2ª a sábado, das 15h00m às
23h00m, e 4 horas no sábado, distribuídos da seguinte forma: das 14
às 18 horas e 16 às 20 horas, totalizando 44 horas semanais, Posto
Estático de vigilância com 1 vigilante.
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurna, 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 07h00 às 19h00. 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, das07h00min às 19h00 (envolvendo 02 vigilantes).
Vigilância Ostensiva Armada Motorizada, com sistema de ronda
eletrônica, 12 horas noturna, diariamente, em regime de escala de 12
x 36 horas, das19h00min às 07h00 (envolvendo 02 vigilantes).
Inspetor de Segurança, de 12 horas diurna, diariamente, em regime de
escala de 12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00 (envolvendo 02
vigilantes).
Inspetor de Segurança, de 12 horas noturna, diariamente, em regime
de escala de 12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00 (envolvendo 02
vigilantes).
Vigilante Desarmado, de 12 horas diurna, diariamente, em regime
de escala 12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00. Para monitorar áreas
por Equipamentos eletrônicos. (envolvendo 02 operadores)
Vigilante Desarmado, de 12 horas diurna, diariamente, em regime
de escala 12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00. Para monitorar áreas
por equipamentos eletrônicos. (envolvendo 02 operadores)

19

62
74
11
11
02
02

02

02

TOTAL

Campus – Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão
ITEM
Posto Tipo 13
Posto Tipo 14
Posto Tipo 15
Posto Tipo 16

Posto Tipo 17

DESCRIMINAÇÃO
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurna, 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, com sistema de ronda eletrônica, 12
horas diurna, diariamente, em regime de escala de 12 x 36 horas,
das07h00min 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,
das07h00min às 19h00 (envolvendo 04 vigilantes).
Inspetor de Segurança, em regime de expediente de 8 horas diárias,
de segunda a sexta, das 08h00 às 18h00, com intervalo de almoço de
12h00 às 14h00 e 4 horas no sábado, das 8 às 12 horas, totalizando 44
horas semanais e (envolvendo 01 Inspetor).

QTDE
POSTOS
02
02
03
03

01

TOTAL
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2.3. Campus - Centro Acadêmico do Agreste (Caruaru)
ITEM
Posto Tipo 18
Posto Tipo 19
Posto Tipo 20
Posto Tipo 21
Posto Tipo 22
Posto Tipo 23
Posto Tipo 24
Posto Tipo 25

DESCRIMINAÇÃO
Vigilância Ostensiva Armada, 12 horas diurna, 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 diurna, 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, das07h00min às 19h00 (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, das19h00min às 07h00 (envolvendo 02 vigilantes).
Inspetor de Segurança, de 12 horas diurna, diariamente, em regime de
escala de 12 x 36 horas, das 07h00 às 19h00 (envolvendo 02
vigilantes).
Inspetor de Segurança, de 12 horas noturna, diariamente, em regime
de escala de 12 x 36 horas, das 19h00 às 07h00 (envolvendo 02
vigilantes).

QTDE
POSTOS
05
05
12

12
05
05

01
01

TOTAL

Levantamento de mercado

[Cotações foram solicitadas baseadas no previsão de quantitativo inicial
acima. Algumas respostas foram dadas por empresas à DAL/SSI]
Justificativas da escolha do tipo de solução a contratar

É a demonstração de que o tipo de solução escolhido pela equipe de
planejamento da contratação, com base no levantamento de mercado, é o que
mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competição,
levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e
padronização, bem como práticas de mercado.
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Estimativas preliminares dos preços

[Cotações foram solicitadas baseadas no previsão de quantitativo inicial
acima. Algumas respostas foram dadas por empresas à DAL/SSI]

Descrição da solução como um todo

Dentro de uma concepção integrada de Segurança Institucional
Universitária, o objeto deste contrato contempla a continuidade da prestação dos
serviços de Vigilância Ostensiva e operacionalização de parte do serviço de
Vigilância por Monitoramento Eletrônico.
A solução demandada ao mercado requer do licitante/contratado a
oferta de 04 serviços básicos, cada um com profissionais, com perfis específicos,
e insumos a eles associados:


Supervisão Operacional;



Vigilância Ostensiva Armada;



Vigilância Ostensiva Armada Motorizada e



Vigilância por Monitoramento Eletrônico.

Grupo de Coordenação
A Supervisão Operacional e a Vigilância por Monitoramento Eletrônico
formam um subsistema de coordenação de toda a solução. Fisicamente, esperase que, os ligados diretamente à operação setorial de Recife, estejam
concentrados na Central de Operações Integradas, de onde é feito o
monitoramento das imagens captadas pelas câmaras instaladas no campus.
Câmeras essas objeto de outros processos de aquisição.
Além desse grupo vinculado diretamente à operação de Recife, há
ainda um posto de inspetor diuturno (24h), na Supervisão Operacional, de
Caruaru e um inspetor cumprindo expediente durante a semana em Vitória de
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Santo Antão. Os inspetores dos campi avançados devem reportar faltas,
ocorrências de grande vulto, programação de eventos entre outras informações
relevantes ao inspetor alocado em Recife.
Os operadores do monitoramento eletrônico servem como adjuntos da
Supervisão, auxiliando o inspetor naquilo que lhes forem incumbidos. No caso de
uma ocorrência, que necessite de reforço, averiguação, abordagem; a dupla de
vigilantes-motociclistas do setor/quadrante é despachada para o local, para
atender a demanda ou apoiar o vigilante de cabine ou predial.
A ocorrência pode ser noticiada aos operadores, para fins de
acionamento:


por um usuário via ramal da Central;



por um usuário via os totens de autoatendimento instalados no
campus;



por um agente de segurança de portaria via rádio;



por um vigilante de cabine ou predial via rádio ou



percebida pelo próprio operador, mediante vigilância eletrônica:
via imagem das câmeras (ou de drone) ou acionamento de
sensor de movimento ou intrusão.

Caso, a ocorrência tenha gravidade seja na perspectiva do uso da
força, ou da repercussão social, ou da necessidade de habilidade de articulação
dialógica em negociação, ou mediação de conflitos, far-se-á necessário a
presença do inspetor, o qual dará tal suporte mediante o deslocamento com
viatura, quatro rodas, com uma Equipe de Apoio à Supervisão, formada por dois
vigilantes.
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Imagem 2 – Ilustração informativa do desenho funcional

Forças Operativas de Vigilância
Ao campo, são lançados os agentes de vigilância nas seguintes
configurações:


Vigilância Ostensiva Armada Motorizada (com apoio de
motocicletas): Em duplas de vigilantes-motociclistas, armados,
responsáveis por patrulhar determinado setor ou quadrante
daquela localidade. Realizando em recobrimento de área,
rondas programadas em áreas, preferencialmente externas, de
prédios que eventualmente estejam sem vigilância predial ou
tenham grande demanda devido ao porte do público ou da
extensão;



Vigilância Ostensiva Armada (Posto Estático de Vigilância):
Vigilante em posto fixo (cabine), armado, em pontos estratégicos
das vias públicas e espaços externos aos prédios, em meio ao
campus. Servindo de marcos de referência pelos quais a
comunidade acadêmica pode se dirigir a um agente de
segurança e
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Vigilância Ostensiva Armada (Predial): Vigilante em Posto de
Vigilância Predial, armado, cobrindo a área perimetral daquele
determinado prédio e percorrendo-o em rondas programadas.
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Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Em meio aos desafios impostos nas aquisições públicas, existe uma
clara problematização entre o princípio de parcelamento explicitado pela letra da
lei de 1993 e o entendimento mais atual sobre a eficiência na gestão pública.
Segundo o douto Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2010), “a sistemática do
gerenciamento integrado vem sendo absorvida como a de melhor vantagem” e ele
segue esclarecendo que tal perspectiva “representa avanço de gestão, controle e
redução de gastos”, assim como permite a unicidade do objeto.
Jacoby Fernandes (2010) ainda aponta outras vantagens para o
emprego de soluções integradas, no ato de licitar: suprimir problemas de
continuidade dos serviços contratados; garantir celeridade, harmonia, equilíbrio e
revisão dos atos.
De se concluir que, devidamente justificado, não há qualquer ilegalidade direta na
unicidade do objeto, até porque esta e o parcelamento são igualmente admitidos no direito
positivo, sendo ambos condicionados à aferição, pelo gestor, de aspectos técnicos e econômicos.

Resultados pretendidos

Os resultados pretendidos são os benefícios diretos que o órgão almeja
com a contratação da solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência,
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (e.g.
diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for caso,
de melhoria da qualidade de produtos ou serviços, de forma a atender à
necessidade da contratação.
Deve-se ter em mente que os resultados pretendidos devem ser
formulados sempre em termos de negócio, nunca em termos dos meios para
atingir o negócio.
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Providências para adequação do ambiente do órgão

Sala dos Vigilantes: vestiário e copa
Devido à natureza peculiar do serviço de vigilância, o manuseio com
arma de fogo e a guarda de material controlado pelo Exército, como é o caso dos
coletos balísticos; o ambiente de asseio, higiene, troca de vestuário e refeições
deve ser reservado e sempre que possível privativo.
Tal ambiente deve ser composto por:
a) Banheiro com chuveiro;
b) Vestiário com armários para guarda de pertences pessoais dos
profissionais;
c) Copa com equipamento para produção de refeição e
d) Instalação elétrica que permita carregamento de equipamentos
portáteis, tais como smartphone.
A configuração padrão de um ambiente, a ser denominado Sala dos
Vigilantes, encontra-se no Anexo III.
Os itens a) e b) devem existir privativos um para cada sexo: feminino e
masculino. Algumas localidades exigem a implantação de um ambiente
especificamente preparado para este fim; outras localidades permitem o uso
compartilhado com a infraestrutura já instalada para os servidores do quadro
efetivo ou de outros funcionários de empresas terceirizadas.
Localidades que exigem ambiente próprio para os funcionários da
empresa contratada de vigilância:


03 ambientes como esse no CDU Recife:
o 01

ambiente

para

o

Supervisor

e

os

Vigilantes

Operadores de Videomonitoramento, próximo a Central
de Videomonitoramento, com vagas para viaturas;
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o 01 ambiente para os demais vigilantes distribuídos no
CDU Recife.


01 ambiente para o Campus Principal de Caruaru



01 ambiente para o Campus Principal de Vitória

Análise de risco
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III. ELEMENTOS CONCLUSIVOS
Declaração da Viabilidade da Contratação
Termo de Classificação de Informação contida neste ETP
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Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de
planejamento declara se a contratação é viável ou não, cujo parecer deverá ser referendado pelos
titulares da área beneficiária, da área especialista na solução e da autoridade competente.
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE RETORNO SOBRE CONDIÇÕES E
RESULTADOS DO CONTRATO ANTERIOR
Senhores gestores e fiscais de contratos e demais gestores operacionais,
Estamos fazendo uma rápida consulta para aperfeiçoar os requisitos da nova contratação
de vigilância ostensiva armada.
Para ajudar a termos uma gestão de contrato mais eficiente, precisamos que o Projeto
Básico tenham os itens, que criaram certos embaraços ou deficiências no contrato
anterior, corrigidos.
Basta responder essa mensagem, sem muita formalidade, respondendo:
1.
O QUE MAIS OCASIONOU PROBLEMAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
TERCEIRIZADO, QUE AGORA PODE SER CORRIGIDO NO PRÓXIMO CONTRATO?
2. O QUE VOCÊ SUGERE COMO ITEM A SER ACRESCIDO OU MODIFICADO?
Lembre-se que, preliminarmente, o objeto atual ficou restrito à prestação de serviço de
Vigilância Ostensiva Armada, tendo parte do processo motorizado com apoio de
motocicletas, integrado por transceptores portáteis (HT) e controlado por ronda
eletrônica.
Sobre os itens abaixo, você tem alguma opinião para melhoria?
1. Supervisão, encarregados, líderes (limas): capacitação, quantidade, carga-horária.
2. Equipamentos, insumos: fardamento, EPI, lanterna, colete, armas, rádios etc.
3. Postura, compostura, pontualidade, rendimento, assiduidade e disciplina.
4. Ronda eletrônica com bastão.
5. Integração com o quadro orgânico, tempo de resposta e atuação em ocorrências.
6. Capacitação do pessoal terceirizado: necessidade de treinamento.
7. Ambiente, vestiário, local de higiene e alimentação.
9. Gestão de pessoal e escalas: rendimentos, permutas, férias, afastamentos, reposição
etc.
8. Notificações, falhas na gestão de contrato, descumprimento de cláusulas contratuais,
problemas com documentação e pagamento de funcionários.
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ANEXO II – TIPOS DE POSTOS DE SERVIÇO
Tipo de Posto de Serviço
O tipo de posto é um perfil operacional de como o posto deve ser ocupado na escala
temporal, por qual tipo de profissional, prestando qual determinado serviço. Para efeitos
deste, foram considerados os seguintes tipos de postos de serviço básicos:
Tabela 1 – Tipos de postos de serviço básicos

Nomenclatura

Definição
XXXX

Supervisão Operacional

Profissional requisitado: Inspetor de Segurança Privada,
com experiência anterior na atividade de segurança,
habilitado à condução de veículo automotivo (se for o
caso).
Código CBO: 5173-30 SV
XXXX

Vigilância Ostensiva Armada

Profissional requisitado: Vigilante, apto ao uso de arma de
fogo, apto a realizar rondas a pé e/ou permanecer em
posto fixo.
Código CBO: 5103-10 GS
XXXX

Vigilância Ostensiva Armada
Motorizada

Profissional requisitado: Vigilante, apto ao uso de arma de
fogo, habilitado à condução de motocicleta.
Código CBO: 5103-10 GS
XXXX

Vigilância por Monitoramento
Eletrônico

Profissional requisitado: Vigilante com experiência anterior
em atividade de vigilância ostensiva de no mínimo 2 anos,
com ensino médio completo e com capacitação para
operar sistema de videomonitoramento.
Código CBO: 9513-15 ME/MI

Tabela 2 – Variações dos tipos de postos de serviço
Dimensão da variação

Variáveis possíveis
Escala: posto ocupado em regime de escala, onde os
profissionais cumprem uma jornada e uma folga,
geralmente 3 vezes maior que a jornada.

Regime
Expediente: posto ocupado por profissionais que
diariamente prestam serviço, geralmente, no mesmo
horário.
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Alocação temporal

Jornada: período de tempo ininterrupto a ser cumprido pelo
profissional
Turno: divisão da alocação temporal do posto





Processo e Permanência

Revezamento

Motorizado: uso veículo automotivo (viatura)
Motorizado com apoio de motocicletas
Rondas a pé
Permanência em posto fixo

Total de profissionais em revezamento: número total de
funcionários empregados para compor a escala de serviço
de um determinado posto.

A combinação de um tipo básico com as variações possíveis gera a listagem de tipos de
posto de serviço, que segue abaixo:
Tabela 3 – Lista dos tipos de postos de serviço
Tipo
Nomenclatura

Descrição completa

Vigilância Ostensiva Armada
(escala padrão)

01 vigilante por turno, armado, apto a realizar
rondas a pé, cumprindo jornada de 12 horas, em
regime de escala (12h x 36h), prestando serviço
ininterrupto de 24h, distribuído em 02 turnos: diurno
(de 07:00h às 19:00h) e noturno (de 19:00h às
07:00h), em revezamento envolvendo um total de
04 profissionais.

Vigilância Ostensiva Armada
(posto fixo - expediente)

01 vigilante por turno, armado, em permanência em
Posto Estático de Vigilância, em regime de
expediente diário, prestando serviço de Segundafeira à Sexta-feira, de 07:00h às 19:00h, distribuído
em 02 turnos: matutino (de 07:00h às 13:00h) e
vespertino (de 13:00h às 19:00h), em revezamento
envolvendo um total de 02 profissionais.

Vigilância Ostensiva Armada
Motorizada (escala padrão motocicleta)

01 vigilante por turno, armado, motorizado com
apoio de motocicletas, cumprindo jornada de 12
horas, em regime de escala (12h x 36h), prestando
serviço ininterrupto de 24h, distribuído em 02
turnos: diurno (de 07:00h às 19:00h) e noturno (de
19:00h às 07:00h), em revezamento envolvendo
um total de 04 profissionais.

Supervisão Operacional
(inspetor - escala padrão)

01 inspetor por turno, cumprindo jornada de 12
horas, em regime de escala (12h x 36h), prestando
serviço ininterrupto de 24h, distribuído em 02
turnos: diurno (de 07:00h às 19:00h) e noturno (de
19:00h às 07:00h), em revezamento envolvendo
um total de 04 profissionais.

Tipo E

Supervisão Operacional
(inspetor - expediente)

01 inspetor, em regime de expediente diário,
prestando serviço de Segunda-feira a Sexta-feira,
de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h
(jornada de 8 horas) e ao Sábado de 08:00h às
12:00h (jornada de 4 horas), perfazendo uma carga
de 44 horas semanais, envolvendo apenas 01
profissional.

Tipo F

Vigilância por Monitoramento
Eletrônico (operador)

01 vigilante por turno, capacitado a operar sistema
de videomonitoramento, cumprindo jornada de 12

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D
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horas, em regime de escala (12h x 36h), prestando
serviço ininterrupto de 24h, distribuído em 02
turnos: diurno (de 07:00h às 19:00h) e noturno (de
19:00h às 07:00h), em revezamento envolvendo
um total de 04 profissionais.
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ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS
Posto de Serviço
Neste desenho operacional, um posto de serviço poderá abranger uma área, uma única
edificação ou um ponto específico; é, portanto, o local de realização dos serviços.
Constitui-se um Posto de Serviço, cada item do objeto da contratação, o qual refletirá um
determinado Tipo de Posto de Serviço alocado em uma abrangência espacial.
Dependendo da característica de mobilidade da atividade desempenhada e do processo
empregado, a abrangência espacial poderá ser de um ponto específico ou de uma área:
campus, localidade, quadrante ou setor.
Por exemplo, o posto de serviço de vigilância ostensiva motorizada é vinculado a uma
área relativamente maior, enquanto que aos postos de serviços de vigilância ostensiva
em Posto Estático são vinculados a pontos específicos do campus universitário.

Tabela 1 – Classificação das áreas por abrangência espacial
Nomenclatura Definição
Campus

Agrupamento de localidades por cidade ou região urbana

Localidade

Perímetro fechado autônomo

Quadrante

Espaço de grande abrangência do campus, agrupando diversos setores

Setor

Espaço reduzido do campus

Tabela 2 – Lista de campi
Identificador Nomenclatura
Campus 01
Recife
Campus 02
Vitória de Santo Antão
Campus 03
Caruaru
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ANEXO IV – CONFIGURAÇÃO PADRÃO DA SALA DOS VIGILANTES
Devido à natureza peculiar do serviço de vigilância, o manuseio com arma de fogo
e a guarda de material controlado pelo Exército, como é o caso dos coletos
balísticos; o ambiente de asseio, higiene, troca de vestuário e refeições deve ser
reservado e sempre que possível privativo.
Tal ambiente deve ser composto por:
a) Banheiro com chuveiro;
b) Vestiário com armários para guarda de pertences pessoais dos
profissionais e
c) Copa com equipamento para produção de refeição.
Tabela 01 – Distribuição de Salas de Vigilantes por conta da Contratada
ID
LOCALIDADE
GRUPO USUÁRIO DO AMBIENTE
1.

CDU RECIFE
(anexo à Central de Operações)

Grupo de Coordenação
Inspetores e Operadores

2.

CDU RECIFE

Vigilância Ostensiva
Vigilantes

3.

Campus Principal CARUARU

Todos os postos do Campus Principal

4.

Campus Principal VITÓRIA

Todos os postos do Campus Principal

Observação: Nas demais localidades e setores, a Contratante compromete-se em absorver a demanda por
meio da infraestrutura já instalada.

a) Banheiro
Características
 Integrado a rede de água encanada e esgoto
 Chuveiro(s) (em quantidade proporcional a quantidade de profissionais por turno)
 Lousa(s) sanitária(s) (em quantidade proporcional a quantidade de profissionais por
turno)
 Pia(s) para higiene bucal
(*) Previsão de duplo ambiente, caso haja contratação de profissional feminino.

b) Vestiário
Características
 Climatizado, com ventilador de ar;
 Iluminado adequadamente;
 Pontos de energia elétrica (tomadas)
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Mobiliário
Item

Quantidade

Armários para alojamento, em aço/metal,
com lingueta para colocação de cadeado

Em quantidade igual ao total de profissionais
vinculados ao contrato com excedentes para
feristas.(**)

Banco de madeira

01

(*) Previsão de duplo ambiente, caso haja contratação de profissional feminino.
(**) No CDU Recife, poderá haver critérios para uso de armários, como compartilhamento entre
mais de um profissional.

c) Copa
Características
 Climatizado, com ventilador de ar;
 Iluminado adequadamente;
 Pontos de energia elétrica (tomadas)
 Um ponto de distribuição de água encanada para pia
Mobiliário
Item
Mesa redonda ou retangular
Cadeiras
Fogão
Bujão GLP 13kg (*)
Gelágua (*)
Microondas
Armário
Pia de Cozinha em Aço Inox

Quantidade
Conforme quantidade de
profissionais por turno
Conforme mesas

01
01
01
01
01
01

(*) Itens de consumo a serem repostos em função do uso
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ANEXO V – UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS
Tabela 01 – Insumos associados à Vigilância Ostensiva Armada
ITEM

DESCRIÇÃO

NATUREZA

TIPO

QUANTIDAD
E

5.

Revolver calibre 38

Permanente

Por posto

01

6.

Munição calibre 38

Permanente

Por posto

12
(Conforme a
arma)

7.

Jetloader, para recarga
rápida de revolver calibre
.38, compatível com o
número de munições do
tambor da arma.

Permanente

Por posto

01
(Conforme a
arma)

8.

Colete Balístico

Permanente

Por posto

01

9.

Rádio de comunicação de
alcance mínimo de 5.000m

Permanente

Por posto

01

10.

Bastão Tonfa, entre 50 a
60cm

Permanente

Por posto

01

11.

Calça reforçada

Consumo

Por vigilante

02

12.

Camisa de mangas curtas

Consumo

Por vigilante

02

Consumo

Por vigilante

01

13.

Cinto de Nylon com fivela

metálica

14.

Par de Coturno

Consumo

Por vigilante

01

15.

Pares de Meias

Consumo

Por vigilante

01

16.

Boné com emblema

Consumo

Por vigilante

01

17.

Jaqueta de frio ou Japona

Consumo

Por vigilante noturno

01

18.

Capa de chuva

Consumo

Por vigilante

01

19.

Crachá

Consumo

Por vigilante

01

20.

Cinto de guarnição com
coldre

Consumo

Por vigilante

01
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21.

Lanterna tática de LED, com
bateria recarregável

Consumo

Por vigilante noturno

01

22.

Cordão de Apito

Consumo

Por vigilante

01

23.

Apito

Consumo

Por vigilante

01

Consumo

Por vigilante
(Conforme tamanho
adequado)

01

Capa tática para colete
balístico com
24.
compartimentos para laterna,
jetloader e com porta tonfa.

Tabela 02 – Insumos associados à Vigilância Ostensiva Armada Motorizada (Rondas com
apoio de motocicletas)
ITEM
DESCRIÇÃO
NATUREZA
TIPO
QUANTIDADE
1.

Revolver calibre 38

Permanente

Por posto

01

2.

Munição calibre 38

Permanente

Por posto

12
(Conforme a
arma)

3.

Jetloader, para recarga rápida
de revolver calibre .38,
compatível com o número de
munições do tambor da arma.

Permanente

Por posto

01

4.

Colete Balístico

Permanente

Por posto

01

5.

Intercomunicador apropriado
para motociclista de alcance
mínimo de 5.000m

Permanente

Por posto

01

6.

Motocicleta alta acima de
150cc, caracterizada com
sistema de iluminação e
sonoro, estilo on/off road (tipo
bros, xre) com baulete, mata
cachorro, e antena corta pipa

Permanente

Por posto

01

7.

Capacete articulado, estilo
gladiador de alta resistência

Consumo

Por vigilante
(Conforme tamanho
adequado)

01

8.

Par de cotoveleiras
apropriadas

Consumo

Por posto

01
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9.

Par de joelheiras apropriadas

Consumo

Por posto

01

10.

Par de luvas apropriadas

Consumo

Por vigilante

01

11.

Calça reforçada

Consumo

Por vigilante

02

12.

Camisa de mangas longas

Consumo

Por vigilante

02

13.

Cinto de Nylon com fivela
metálica

Consumo

Por vigilante

01

14.

Par de coturno - motociclista
cano longo

Consumo

Por vigilante

01

15.

Pares de Meias

Consumo

Por vigilante

02

16.

Jaqueta de frio ou Japona

Consumo

Por vigilante noturno

01

17.

Capa de chuva para
motociclista

Consumo

Por vigilante

01

18.

Crachá

Consumo

Por vigilante

01

19.

Cinto de guarnição com
bornal tático, estilo porta-treco

Consumo

Por vigilante

01

20.

Lanterna tática de LED, com
bateria recarregável

Consumo

Por vigilante noturno

01

Capa tática para colete
balístico com compartimentos
para laterna e jetloader, com
porta tonfa e coldre de arma.

Consumo

Por vigilante
(Conforme tamanho
adequado)

01
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Tabela 03 – Insumos associados à Supervisão Operacional (Inspetor)
ITEM
ITEM
NATUREZA
TIPO

QUANTIDADE

1.

Revolver calibre 38

Permanente

Por posto

01

2.

Munição calibre 38

Permanente

Por posto

12
(Conforme a
arma)

3.

Jetloader, para recarga rápida
de revolver calibre .38,
compatível com o número de
munições do tambor da arma.

Permanente

Por posto

01

4.

Colete balístico dissimulado

Permanente

Por posto

01

5.

Capa de colete balístico
(conforme colete dissimulado)

Permanente

Por inspetor

01

6.

Rádio de comunicação de
alcance mínimo de 5.000m

Permanente

Por posto

01

7.

Livro de Ocorrência

Consumo

Por posto

01

8.

Prancheta

Permanente

Por posto

01

Consumo

Por vigilante

02

Consumo

Por vigilante

02

9.

10.

Calça (em cor e formato que
diferencie dos demais
vigilantes)
Camisa de mangas curtas,
estilo social (em cor e formato
que diferencie dos demais
vigilantes)

11.

Cinto de Nylon com fivela
metálica

Consumo

Por vigilante

01

12.

Par de Bota/Botina (EPI),
reforçada

Consumo

Por vigilante

01

13.

Pares de Meias

Consumo

Por vigilante

02

14.

Jaqueta de frio ou Japona

Consumo

Por vigilante noturno

01

15.

Capa de chuva

Consumo

Por vigilante

01

16.

Crachá

Consumo

Por vigilante

01
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17.

Cinto de guarnição com coldre
e porta lanterna

Consumo

Por vigilante

01

18.

Lanterna tática de LED, com
bateria recarregável

Consumo

Por vigilante noturno

01

19.
20.

Tabela 04 – Insumos associados à Vigilância por Monitoramento Eletrônico (Operador)
ITEM
NATUREZA
TIPO
QUANTIDADE
Livro de Ocorrência

Consumo

Por posto

01

Calça

Consumo

Por vigilante

02

Camisa estilo polo (com identificação
da empresa e da função de “operador
de monitoramento eletrônico”)

Consumo

Por vigilante

02

Cinto de Nylon com fivela metálica

Consumo

Por vigilante

01

Par de Bota/Botina

Consumo

Por vigilante

01

Pares de Meias

Consumo

Por vigilante

02

Jaqueta de frio ou Japona

Consumo

Por vigilante
noturno

01

Crachá

Consumo

Por vigilante

01

Lanterna de LED, com bateria
recarregável

Consumo

Por posto

01
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ANEXO VI – REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA
Imagem 1 - Diagrama da Cadeia Hierárquica da Solução de Vigilância
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Imagem 2 – Ilustração informativa do desenho funcional
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ANEXO VII – TABELA DE RENDIMENTO DIÁRIO
Tendo em vista que a operação diária da solução de Vigilância ostensiva a ser
contratada, é composta por múltiplos serviços, que se distinguem por algumas
peculiaridades, mas que devem operar com integridade. Foi estabelecido uma sugestão
de escala de rendimento paulatino, a fim de assegurar:


Memória viva do serviço do turno anterior, enquanto as alterações e
determinações são repassadas aos substitutos (rendeiros);



Continuidade da prestação geral dos serviços aos usuários da comunidade
universitária, evitando que todos os profissionais envolvidos sejam
desmobilizados ao mesmo tempo, formando uma lacuna temporal de falta de
prontidão;



Permitir viabilidade operacional no fluxo de informações referentes a registros de
ocorrências e conferência de assiduidade e pontualidade e



Permitir viabilidade operacional no uso dos ambientes de asseio, higiene e troca
de vestuário.

Tabela 01 – Rendimento Matutino CDU-Recife
Vigilância Ostensiva
Horário
Coordenação
Armada

Vigilância Ostensiva
Armada Motorizada

05h45min

-

-

Apoio à Supervisão

06h00min

Inspetor
Operador 01

Predial do Quadrante
Charlie e Delta

Águias do Quadrante
Alfa e Bravo

06h30min

Operador 02

Predial do Quadrante
Alfa e Bravo

Águias do Quadrante
Charlie e Delta

07h00min

-

Posto Estático de
Vigilância (cabine)

-

Tabela 02 – Rendimento Matutino demais localidades
Vigilância Ostensiva
Horário
Coordenação
Armada
05h45min

06h00min

-

Inspetor Caruaru
Líder de Equipe Vitória

06h30min

-

07h00min

-

-

Vigilância Ostensiva
Armada Motorizada
-

100% Predial Recife
Externo
50% dos Águias Caruaru
50% do Predial Caruaru
e Vitória
50% do Predial Caruaru
e Vitória

50% dos Águias Caruaru

[Assumi os postos]

08h00min

[Inicio do expediente]

Inspetor Vitória

Posto Estático de
Vigilância (cabine)

-

-

-
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Tabela 03 – Rendimento Vespertino Geral
Vigilância Ostensiva
Horário
Coordenação
Armada
12h00min

[Intervalo do expediente]

Inspetor Vitória

-

Vigilância Ostensiva
Armada Motorizada
-

[Troca de turno]

13h00min
14h00min

[Retorno ao expediente]

Inspetor Vitória

Posto Estático de
Vigilância (cabine)

-

-

-

Tabela 03 – Rendimento Noturno CDU-Recife
Vigilância Ostensiva
Horário
Coordenação
Armada

Vigilância Ostensiva
Armada Motorizada

17h45min

-

-

Apoio à Supervisão

18h00min

Inspetor
Operador 01

Predial do Quadrante
Charlie e Delta

Águias do Quadrante Alfa
Águias do Quadrante Bravo

18h30min

Operador 02

Predial do Quadrante
Alfa e Bravo

Águias do Quadrante Charlie
Águias do Quadrante Delta

19h00min

-

[Desmobiliza os postos]

Posto Estático de
Vigilância (cabine)

Tabela 04 – Rendimento Noturno demais localidades
Vigilância Ostensiva
Horário
Coordenação
Armada
17h45min

-

-

Inspetor Caruaru
Líder de Equipe Vitória

100% Predial Recife
Externo

[Término do expediente]

50% do Predial Caruaru
e Vitória

18h00min

-

Vigilância Ostensiva
Armada Motorizada
-

50% dos Águias Caruaru
Inspetor Vitória

18h30min

-

19h00min

-

50% do Predial Caruaru
e Vitória

50% dos Águias Caruaru

[Desmobiliza os postos]

Posto Estático de
Vigilância (cabine)

-
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ANEXO VIII – REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Torna-se relevante ponderar, que a Segurança Universitária tem parâmetros diferentes
de outros serviços de segurança privada, institucional e pública. A atividade a ser
desempenhada pelos profissionais vinculados ao contrato, ora objeto de estudo e
licitação, é caracterizada por uma intensa interação com uma comunidade de cidadãosusuários, com demandas específicas do contexto acadêmico.
Portanto, faz-se necessário que a Empresa Contratada ao recrutar e selecionar os
profissionais tenha um referencial de mínimo de qualificação exigida para cada função
dentro da solução de Vigilância Ostensiva e sua correlata Coordenação.
Neste desenho funcional, em tela, todos os profissionais são vigilantes formados. O
código CBO elencado é uma referência às atividades em que serão empregados dentro
da solução integrada de segurança universitária, o que não restringe a escolha gerencial
por parte da empresa contratada em registrar o vínculo empregatício sob outra base
regulamentar trabalhista.
São pautados (1) Escolaridade Mínima; (2) Formação Profissional, com referência a (a)
formação básica e (b) demais capacitações e habilitações pertinentes; bem como, (3)
Experiência Profissional. No geral, o presente contrato não admite profissionais sem
nenhum tipo de experiência. A menor experiência exigida é para o vigilante que irá atuar
nos Postos Estáticos de Vigilância (cabines) e nos prédios, do qual se pede ter ao menos
01 (um) ano de qualquer experiência com atendimento ao público. Experiência e
capacitação, que por sinal, é desejável ao todos os envolvidos.
A todos que exercem liderança é exigido o ensino médio completo, como escolaridade
mínima. Para os do grupo de coordenação, pede-se como competência desejável ter
concluído ou está em andamento com formação de nível superior. É recomendado que
os inspetores estejam se preparando para obter título de Tecnólogo em Gestão de
Segurança Privada, tendo em vista, possíveis mudanças legais de regulamentação do
setor de Segurança Privada. Àqueles que irão lavrar registros oficiais de importância para
o serviço, é exigido conhecimento e habilidade tais em informática básica e capacidade
textual para redigir relatórios em português técnico, minimamente satisfatório.
Quanto à condução de veículos, pede-se que o inspetor que irá atuar em Recife tenha
como obrigatória habilitação para conduzir veículo automotivo, de quatro rodas (CNH
categoria B), sendo tal habilidade apenas desejável aos demais postos de inspetores.
Essa habilitação também é obrigatória para àqueles vigilantes que irão compor a equipe
de Apoio à Supervisão, os quais devem ter capacitação em Escolta Armada e experiência
em Escolta Armada ou Transporte de Valores.
Cabe destaque ao perfil do Operador de Monitoramento Eletrônico, que neste desenho
funcional, exerce uma atividade solidária de vigilância, sendo ele um profissional que já
vivenciou a experiência de está em campo, agora coordena, juntamente com o inspetor, o
atendimento às ocorrências e o cumprimento das diretrizes do serviço por parte dos
demais vigilantes. Portanto, pede-se que seja um elemento que saiba interagir
simultaneamente no padrão de ações peculiares à Segurança Privada e às necessidades
da Segurança Universitária. Papel, esse de intermediação de realidades um pouco
distintas, que também é fundamental na atividade da Supervisão Operacional.
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Tabela 01 – Requisitos de Qualificação Profissional – Supervisão Operacional (Grupo de Coordenação)

Serviço

Nomenclatura
na solução
contratada

CBO

Escolaridade
mínima
exigida

Formação
Profissional
Básica

Experiência Profissional

Capacitação e Habilitações
Reciclagem atualizada

Ensino Médio
completo
(Obrigatório)

Inspetor
Recife

5173-30
SV

Ensino superior
completo ou em
andamento
(Desejável)

Vigilante

Condução de veículo
automotivo, CNH categoria B

(Obrigatório)

(Obrigatório)

Gestão de
Segurança
Privada

Informática básica
Habilidade textual de redigir relatórios

02 anos de inspetoria (ou
liderança em equipe de
segurança de outras
instituições) + ao menos
03 anos como vigilante

(Desejável)

Extensão: Segurança Pessoal ou
Equipamentos Não-Letais
(Desejável)

Supervisão
Operacional

Reciclagem atualizada
Ensino Médio
completo
(Obrigatório)

Inspetor
Caruaru/Vitória

5173-30
SV

Ensino superior
completo ou em
andamento
(Desejável)

Vigilante

Condução de veículo
automotivo, CNH categoria B

(Obrigatório)

(Desejável)

Gestão de
Segurança
Privada

Informática básica

Ao menos 01 ano
de inspetoria
(Desejável)

Habilidade textual de redigir relatórios

(Desejável)

05 anos de vigilante com
reconhecida capacidade
de liderar equipes

Extensão: Segurança Pessoal ou
Equipamentos Não-Letais
(Desejável)
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Tabela 02 – Requisitos de Qualificação Profissional – Vigilância por Monitoramento Eletrônico (Grupo de Coordenação)

Serviço

Nomenclatura
na solução
contratada

CBO

Escolaridade
mínima
exigida

Formação
Profissional

Ensino Médio
completo
(Obrigatório)

Vigilância por
Monitoramento
Eletrônico

Operador

9513-15
ME/MI

Vigilante
Ensino superior
completo ou em
andamento
(Desejável)

(Obrigatório)

Capacitação para operar sistema de
videomonitoramento, com carga horária
mínima de 80 h/a
Informática básica

Experiência Profissional

02 anos em atividade de
vigilância ostensiva

Habilidade textual de redigir relatórios
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Tabela 03 – Requisitos de Qualificação Profissional – Vigilância Ostensiva Armada

Serviço

Nomenclatura
na solução
contratada

Vigilante

CBO

5103-10
GS

Vigilância
Ostensiva
Armada

Escolaridade
mínima
exigida
60% do efetivo:
Ensino Fundamental
completo
40% do efetivo:
Ensino Médio
completo

Formação
Profissional
Básica

Vigilante
(Obrigatório)

Reciclagem atualizada

Reciclagem atualizada
Líder de Equipe

5103-10
GS

Ensino Médio
completo

Vigilante
(Obrigatório)

Experiência Profissional

Capacitação e Habilitações

Uma extensão em Segurança Privada
ao menos

01 ano de qualquer
atividade com atendimento
ao público

03 anos
em atividade de vigilância
ostensiva
Experiência em liderança
de equipes de segurança
(Desejável)
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Tabela 03 – Requisitos de Qualificação Profissional – Vigilância Ostensiva Armada Motorizada

Serviço

Nomenclatura
na solução
contratada

CBO

Escolaridade
mínima
exigida

Formação
Profissional

Experiência Profissional

Reciclagem atualizada

Vigilante
Motociclista
(Águia)

Vigilância
Ostensiva
Armada
Motorizada

5103-10
GS

60% do efetivo:
Ensino Fundamental
completo
40% do efetivo:
Ensino Médio
completo

Vigilante
(Obrigatório)

Condução de motociclo,
CNH categoria A
Extensão: Escolta Armada, Segurança
Pessoal, Transporte de Valores ou
Equipamentos Não-Letais
(Desejável)

Reciclagem atualizada

Líder de Equipe

5103-10
GS

Ensino Médio
completo

Vigilante
(Obrigatório)

Condução de motociclo,
CNH categoria A
Uma extensão em Segurança Privada
ao menos

01 ano
em atividade de vigilância
ostensiva

03 anos
em atividade de vigilância
ostensiva
01 ano ao menos de
experiência em Vigilância
Ostensiva Motorizada (em
motocicleta)
Experiência em liderança
de equipes de segurança
(Desejável)

Reciclagem atualizada
Apoio à
Supervisão

5103-10
GS

Ensino médio
completo

Vigilante
(Obrigatório)

Condução de veículo
automotivo, CNH categoria B
Extensão em Segurança Privada:
Escolta Armada

03 anos em atividade de
vigilância ostensiva
01 ano ao menos de
experiência em Escolta
Armada ou Transporte de
Valores
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