UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO
Processo Nº 23076.008134/2018-28
À
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - SSI
Trata o presente processo da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Vigilância
Ostensiva Armada, tendo como base legal a LDO Nº 14.116 de 31 de dezembro de 2020, publicada no DOU em
31.12.2020, Edição 250-F, Seção 1 - Extra F. Destacamos que o valor da dotação informada pode ser visualizado na
minuta do Estudo Técnico Preliminar, DOC. 86 - SIPAC.
As despesas que ultrapassarem o exercício financeiro em curso estarão submetidas à dotação orçamentária
aprovada pela Lei Orçamentária Anual do exercício correspondente.
Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Vigilância Ostensiva Armada, em regime
de dedicação exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco. O serviço tem caráter continuado
com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. A modalidade licitatória a ser adotada
deverá ser o Pregão Eletrônico e a contratação deverá adotar como regime de execução a empreitada por
preço global.

Justificativa:

Entre as atividades meio que, na verdade, entrelaçam-se com os objetivos estratégicos da instituição está a
promoção de um ambiente universitário seguro realizado, sobretudo, pelo aparato de Segurança
Institucional. Para justificar a contratação se deve destacar dois fatores: a perda do porte funcional de arma
de fogo pelos agentes de segurança vinculados ao quadro da UFPE, concomitantemente ao atual panorama
de violência e criminalidade que assola as grandes áreas urbanas do país e, em especial, a capital
pernambucana; e a flutuabilidade da demanda.

DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Gestão/Unidade: 15233/152771
Fonte de
Recursos
Código
Tesouro/ Próprio

Plano Interno (PI): deverá ser classificado após a emissão do Contrato
Programa de Trabalho
Natureza de Despesa
Valor R$
Descrição
Código
Descrição
Funcionamento de Instituições
Outros Serviços de
12.364.5013.20RK.0026
3390.39 Terceiros Pessoa
18.174.212,96
Federais de Ensino Superior - No
Estado de Pernambuco
Jurídica
Valor Total
R$ 18.174.212,96

Diante do exposto, autorizo os dados acima descritos.
Recife, 14 de Janeiro de 2021.

Daniel Cavalcanti Pereira do Lago de Medeiros
Pró-Reitor de Planejamento Orçamentário e Finanças
PROPLAN/UFPE
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