Processo: 23076.008134/2018-28
Contratação de serviços continuados de Vigilância Privada ostensiva armada, armada
motorizada e desarmada diurna e noturna com sistema de ronda eletrônica a serem
executados na Universidade Federal de Pernambuco
Histórico da fase interna da Licitação
Em fevereiro/março de 2018
Diretoria de Gestão em Operações de Segurança (DGOS) da Superintendência
de Segurança Institucional (SSI) da UFPE, por meio do Documento de
Formalização de Demanda – DFD, apenso ao Processo Administrativo n.º
23076.008134/2018-28, oficializa a demanda.
Em abril de 2018
Forma-se esta Equipe de Planejamento de Contratação - EPC, pela Portaria n.º
06/2018 – DLC/PROGEST, em 04 de abril de 2018, em conformidade com a
Instrução Normativa n.º 05/2017 - SEGES/MPDG, tendo por finalidade
promover e consignar Estudo Técnico Preliminar - ETP, o qual esse tem por
objetivo analisar a viabilidade de contratação de serviço de Vigilância
Ostensiva Armada.
Em maio a julho de 2018
Realizada adequação no Documento de Formalização de Demanda.
Realizado Estudo da Contratação
Superintendente de Segurança Institucional da UFPE se pronunciou no Processo
Administrativo n.º 23076.011506/2018-08, na folha 042, em 04Jul18, por meio
do Memo. n.º 158/2018 – SSI, encaminhando à Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças (PROPLAN) um subproduto desta ETP que previa
cenários viáveis de diferentes alocações de recursos.
--7.5. De acordo com da Diretoria de Gestão em Operacões de Segurança
(DGOS) da SSI-UFPE, o Cenário 1 apresentado nos quadros anteriores,
contando com 277 postos e custando R$ 31.852.947,81 ao ano é aquele que
atende satisfatoriamente as necessidades diurnas, noturnas, de mobilidade, de
emprego, de desdobramento e abrangência espacial: Campus Recife (Campus
Joaquim Amazonas e as Unidades Descentralizadas), o Centro Acadêmico de
Vitória e o Centro Acadêmico do Agreste.
Os demais cenários (Cenário 2 e Cenário 3) foram alternativas construídas para
adequação orçamentária e financeira, atendendo apenas parcialmente as
necessidades operacionais da Segurança Institucional desta Universidade.
Em julho de 2018
PROPLAN, por sua vez, manifestou-se com resposta, mediante a Folha de
Informação e Despacho, apensa ao Processo Administrativo n.º

23076.011506/2018-08, como folha n.º 043, a Sra. Juliana Candida, Diretora de
Controladoria, responde em nome daquela Pró-reitoria, nos seguintes termos:

(i)
Primeiramente, é exposto a evolução dos custos para com o contrato de
vigilância, nos 4 exercícios anteriores, de 2014 a 2017. Em tabela sucinta, é
possível observar que em 2014, a terceirização da vigilância custou 7,2 milhões
e isso correspondia a 7,54% de todas as despesas com manutenção da
Universidade. Em 2017, em um progressivo incremento, a mesma despesa já
representava 11,7% de todo custeio com manutenção da UFPE, totalizando 14
milhões anuais de empenho. Dos 7,2 milhões aos 14 milhões desembolsados em
2017, percorreu-se um aumento que chegou a 94%.
(ii)
Sendo, portanto, a resposta final: “diante do atual cenário econômico e
financeiro, informamos que há disponibilidade orçamentária apenas para manter
contrato de segurança institucional nos moldes atuais, podendo ser revisto
posteriormente caso haja mudanças na atual conjuntura”.
Em agosto de 2018
São realizadas uma série de 06 (seis) reuniões entre DGOS e DPST (EPC) da
SSI/UFPE para definir o desenho operacional dos postos e requisitos a serem
licitados.

Em agosto/setembro de 2018
1ª Versão da ETP fica pronta, e é submetida a análise da DLC.
--Um dos itens analisados foi a validade da Convenção Coletiva de Trabalho dos
Vigilantes em Pernambuco. Foi verificado em 24.08.2018, havia sido assinada a
nova CCT. E por isso, o ETP foi submetida a uma revisão.
Novas cotações de preços no mercado foram solicitadas (com a nova realidade
do ACT/2018).

Emitido o Laudo do Serviço de Engenharia, Segurança e Saúde do Trabalhador.
Em setembro/outubro de 2018
Os trabalhos da EPC foram concentrados na contratação emergencial de mesmo
objeto para o prédio da antiga SUDENE, restando paralisados temporariamente
para o Processo 23076.008134/2018-28.
Em novembro de 2018
Retomados os trabalhos para o Processo 23076.008134/2018-28.
Em dezembro de 2018
ETP é concluído.
É iniciada a confecção do Termo de Referência (TR).
Em janeiro de 2019
A EPC toma conhecimento de que a AGU estabelece novo modelo de Termo de
Referência para contratação de serviços continuados, obrigando a EPC a realizar
todos os ajustes necessários no ETP e no TR.
O novo modelo exige nova formatação.
Em fevereiro de 2019
Os ajustes necessários no ETP e no TR são concluídos.
Em 01 março de 2019
Mais uma vez a EPC foi surpreendida pela renovação da CCT em menos de 12
meses (ACT da categoria de Vigilantes – objeto da licitação - para 2019).
Esses ajustes remetem novamente à confecção do TR, adequações do ETP e
novas pesquisas de preços de mercado e fontes de informações, para o estudo de
dotação orçamentária.
Solicitada prorrogação excepcional no Contrato 037/2014.
Em abril/maio de 2019
O Governo Federal anuncia cortes/contingenciamentos no orçamento destinado
às Universidades Federais e Institutos Federais, atingindo diretamente os
contratos de serviços continuados (terceirizados), com a possibilidade de cortes
nesses serviços, para muitas instituições, de acordo com a capacidade,
possibilidade e valores contratados, de cada uma.
A SSI solicita novo parecer à PROPLAN, dados os limites orçamentários acima
expostos.
Realizada prorrogação excepcional no Contrato 037/2014.

Julho de 2019
PROPLAN se pronuncia, em resposta à consulta realizada no mês de maio/2019.
Diante dos fatos, a EPC em conjunto com a DLC, realiza ajustes necessários ao
Processo, objetivando uma nova análise de dotação orçamentária e
encaminhamentos cabíveis às análises do Gabinete do Reitor, com posterior
devolução à EPC, para que sejam encaminhados os trâmites. O objetivo é evitar
retrabalhos futuros, por impossibilidade orçamentária, considerando que o
Processo Licitatório já tramitava há meses, exigindo inclusive Prorrogação
Excepcional do contrato atual de mesmo objeto, o que demandou maior
celeridade e objetividade nas ações.
Segundo semestre de 2019
Seguiram os contingenciamentos de verbas por parte do governo Federal.
A UFPE entrou em processo de eleição para o novo Reitorado.
No âmbito do Processo Licitatório, o Ministério da Economia estabelece novas
regras e modelos para os documentos necessários à licitação pretendida pela
UFPE. Houve então, assim como em vezes anteriores, necessidade de
readequação ao que estava sendo construído.
A SSI remete à nova equipe de gestão da UFPE (Administração Central) o
processo licitatório, para conhecimento e definição da contratação.
Toma posse o novo Superintendente de Segurança Institucional.
2020
A PROPLAN, já com a composição do atual Reitorado, por orientação da DLC
em despacho no Processo, orienta em dezembro de 2019 a manutenção do
quantitativo atual (em número de Postos de Serviço e de Recursos Humanos)
para a nova contratação. As adequações são iniciadas em janeiro/2020.
Novamente é preciso readequação nos documentos do Processo, por alterações
realizadas pelo Ministério da Economia, para a fase interna da licitação e demais
ajustes (novo modelo de TR e Artefatos do processo).
O Contrato atual, Prorrogado Excepcionalmente em 2019, tem vigência até 10
de abril de 2020.
A Superintendência de Segurança decide por solicitar uma contratação
emergencial para o mesmo serviço, dados os limites de tempo da prorrogação
excepcional.
Março de 2020
Para que não houvesse descontinuidade dos serviços contratados, a
Superintendência de Segurança Institucional remete à DLC documento com
solicitação de contratação emergencial, por até 180 dias (ou até que se realize a
licitação), do mesmo objeto da licitação, tratando concomitantemente a
continuidade do Processo licitatório.

Equipe se mobiliza objetivando a contratação emergencial.
Abril de 2020
É realizada a contratação emergencial dos Serviços de Vigilância Armada e
Armada Motorizada, para os três campi da UFPE, por até 180 dias,
condicionando à realização do certame licitatório de que trata o Processo
23076.008134/2018-28.
Por conta da pandemia da Covid-19, a UFPE entra em regime excepcional de
trabalho.
Vários Servidores, inclusive da Superintendência de Segurança Institucional,
entram em regime de trabalho home office. Algumas reuniões passam a ser
realizadas de maneira remota.
Maio de 2020
Iniciam reuniões entre equipe da Administração Central (Gabinete do Reitor) e
alguns representantes da Superintendência de Segurança Institucional. A
proposta de mudança no modelo de contratação é apresentada pelo Gabinete do
Reitor, levando-se em conta o modelo de licitação e o modelo do Projeto.
O Gabinete do Reitor, através de sua representação, informa da decisão de licitar
serviços de vigilância armada, serviços de portarias e tecnologia (câmeras e
monitoramento) em um único processo.
Junho de 2020
As reuniões entre equipe da Administração Central (Gabinete do Reitor) e
alguns representantes da Superintendência de Segurança Institucional
continuam, de maneira remota.
A proposta de mudança no modelo de contratação é debatida e aprofundada em
suas análises de viabilidade.
O Superintendente de segurança informa sobre intenção do Gabinete do Reitor
em licitar um novo projeto de segurança.
Outros Servidores (áreas técnicas e administrativa) da Superintendência de
Segurança Institucional são chamados para participar das reuniões.
É solicitado pelo Gabinete do Reitor, que a Superintendência de Segurança
Institucional inicie novo Estudo de Contratação, com os mesmos limites de
tempo e orçamento, baseado na nova proposta de projeto (serviços de vigilância
armada, tecnologia e serviços de portarias em um só projeto).
Ainda é informado de que o processo licitatório em andamento deve ser
interrompido, para os novos estudos.
É realizada reunião (remota) entre representantes da SSI e da Procuradoria, por
sugestão do Gabinete do Reitor, para consulta, entendimento e nivelamento das
possibilidades e limites do modelo de contratação proposto pelo Gabinete do
Reitor.

Após o levantamento da viabilidade e limites legais e operacionais, O Gabinete
do Reitor decide por retornar a contratação no seu modelo anterior, ou seja,
serviço de Vigilância Armada e Armada Motorizada, desta feita incluindo
tecnologia.
Toma posse o novo Superintendente de Segurança Institucional.

Julho de 2020
O novo Superintendente de Segurança realiza reunião com a equipe técnica e
administrativa da Superintendência de Segurança Institucional, onde fica
definido, entre outros encaminhamentos, que o mesmo buscará, junto ao
Gabinete do Reitor, uma proposta de solução para o processo licitatório, que
tenha como norte o limite de tempo e de força de trabalho, diante do prazo final
da contratação emergencial vigente, que será 10 de outubro de 2020.
O Superintendente de Segurança Institucional pede dispensa da função
(08/07/2020).
O processo licitatório encontra-se, nesta data (17 de julho de 2020) em fase de
adequação na construção do Estudo Preliminar e Termo de Referência, levando
em consideração o modelo de contratação para Vigilância Armada e Armada
Motorizada, pelos fatos acima mencionados, com alguns artefatos da licitação
concluídos e outros em fase de conclusão.
Para tanto, ainda se faz necessária uma decisão final por parte da Administração
Central, sobre o modelo e o projeto da contratação.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

