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Estudo Técnico Preliminar 184/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23089020455202157

2. Descrição da necessidade

2.1. Necessidade da contratação: A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, campus São José dos Campus, necessita 
assegurar as condições de trabalho para o desenvolvimento das atividades acadêmicas inerentes à instituição. Boas condições de 
infraestrutura são imprescindíveis, tendo em vista a necessidade de se garantir adequadas instalações aos servidores e discentes, 
bem como o público que procura atendimento diário no órgão, assim como a sanidade mínima dos ambientes aos usuários.
De acordo com o Decreto nº 9.507/2018 de 21/09/2018, transcrito abaixo: 

 

Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV e VI, alínea “a”, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no § 7º do art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a Administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional.

[...] Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços:

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e 
controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de 
processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e

IV- que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição 
legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do caput poderão ser executados de forma 
indireta, vedada a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o 
contratado.

 

Desse modo, o objeto a ser contratado não se enquadra no artigo 3º, e nem nos seus incisos (I, II, III e IV). Nos termos 
apresentados, e com previsão do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2.018, constata-se a necessidade de contratação de 
empresa para execução indireta de serviços, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, considerando que são 
serviços auxiliares. 

Considerando que as atuais instalações devem atender ao mínimo necessário em termos de conservação para o bom 
funcionamento e atendimento ao público.

Considerando a responsabilidade da instituição em dar condições mínimas de infraestrutura, segurança orgânica e acesso
/instalações adequadas aos discentes e servidores.

Considerando que em seu quadro de pessoal, a UNIFESP não dispõe de força de trabalho na categoria de cargo relacionados à 
manutenção corretiva de geradores, o que inviabiliza o atendimento a desta necessidade específica.

Considerando que a contratação aqui proposta busca viabilizar maior economia e rapidez na execução da manutenção necessária, 
tendo em vista a urgência no reparo do equipamento por se tratar de um dispositivo de redundância 
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A solução mais viável posta para o atendimento da demanda é a contratação de empresa especializada, para prestar serviço 
especializado de manutenção corretiva em gerador com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, através de 
cotação de mercado para o serviço e insumos, por não estarem descritos no SINAPI. 

  

2.2. Descrição da necessidade: 

Justifica-se a presente contratação por dispensa por limite, com fulcro nos arts. 72º e 75º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com 
aquisição de peças e serviços para manutenção corretiva (conserto) do gerador Stemac instalado na unidade Parque Tecnológico, 
neste caso se faz necessário o conserto através das substituições de peças e serviços de desmontagem, conforme estipulado neste 
Estudo.

O grupo gerador instalado na unidade Parque tecnológico tem por finalidade suprir a alimentação elétrica de laboratórios 
didáticos e de pesquisa, geladeiras e freezers onde se conservam amostras de pesquisas, climatização de espaços estratégicos 
como CPD, salas de aula, entre outros, garantindo a ininterruptividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão em caso de 
falta ou falha de fornecimento de energia por parte da concessionária, além de monitorar e garantir uma boa qualidade de energia 
elétrica, evitando excessivas variações de tensão que possam ocasionar danos e prejuízos a equipamentos e às instalações.

Durante a última manutenção preventiva realizada por empresa contratada pela instituição para prestação de serviços contínuos 
de manutenção preventiva e corretiva dos geradores do campus, foi detectado um defeito no funcionamento do equipamento 
pertencente a unidade Parque tecnológico. 

Com base neste diagnóstico, a empresa contratada registrou o problema em relatório de manutenção e recomendou a substituição 
das peças danificadas.

Os valores das peças cotadas em mercado ultrapassam o limite de aquisição previsto no contrato de manutenção preventiva e 
corretiva dos geradores, tornando-se inviável a substituição das peças através do contrato. Além disso, o edital prevê 
procedimento administrativo apropriado de forma que possa ser realizada aquisição das peças de valor superior ao limite 
contratual, através de aquisição do mercado. 

A justificativa para aquisição de peças com fornecimento de mão de obra para reparo do gerador da unidade Parque tecnológico 
está relacionada ao aumento da confiabilidade da energia elétrica disponibilizada às cargas críticas, principalmente durante os 
casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária – Bandeirantes EDP. 

Desta forma, quão melhor for a energia elétrica fornecida, menores serão os custos associados á indisponibilidade dos serviços de 
TI e de computadores utilizados por servidores e colaboradores. Além disso, a existência de equipamentos como UPS/Nobreaks e 
Grupos Motores Geradores evitam que equipamentos sensíveis de TI sejam danificados durante falha de fornecimento de energia 
pela concessionária. Portanto, garantir o funcionamento do grupo gerador é necessário para proporcionar operação segura e 
confiável destes equipamentos, minimizando as ocorrências de paradas e, consequentemente, aumento da disponibilidade de 
energia elétrica para as cargas críticas.

Dada à complexidade e à amplitude da natureza desse serviço, é recomendável a contratação de empresa especializada para o 
reparo do equipamento. Sendo assim, a contratação dos serviços, justifica-se pela necessidade de manter as edificações sob a 
administração dos Campus, em boas condições de funcionamento, sem ininterruptividade no fornecimento de energia elétrica e 
garantindo melhor qualidade de energia em caso de oscilação de tensão na rede, evitando queima de equipamentos e danos às 
instalações elétricas, conservando o patrimônio público e o bom andamento das atividades relacionadas à atribuição finalística. É 
importante ressaltar que o equipamento em questão é distinto em relação a maioria dos equipamentos do mercado e que, devido a 
sua potência, não se enquadra como equipamento de linha comercial. É um equipamento de grande valor agregado e que além de 
sua importância por sua finalidade, trata-se de um patrimônio público de alto valor, que deve ser conservado e mantido em 
funcionamento.

Sendo assim, a contratação dos serviços propostos, justifica-se pela necessidade de manter as edificações, em boas condições 
de funcionamento, conservando o patrimônio público e o bom andamento das atividades relacionadas à atribuição finalística.

Além disso, deveremos considerar os fatos:

1. 

O fato de não dispormos de técnicos especializados em nesta área de serviço, o que não permite atender as demandas;

2. 
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A necessidade de uma redundância para fornecimento de energia, que tende a piorar com as chuvas e intempéries, 
potencializando uma situação de queima de equipamentos por queda brusca de energia, interrompimentos nas atividades 
acadêmicas;

3. 

 A possibilidade de perda de materiais de pesquisa que necessitam se manter resfriados/congelados e que por razões de 
problemas na rede ou necessidade de manutenção da concessionária, estarão sujeitos a períodos imprevisíveis de falta de 
energia elétrica, resultando em prejuízo de tempo e financeiro das pesquisas;

4. 

Que cabe à Administração zelar pelo patrimônio da Unidade, utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegê-
los;

5. 

Que os serviços de manutenção são imprescindíveis e necessários ao bom funcionamento das instalações. Ademais, 
existem fatores diversos que influenciam na preservação dos equipamentos , fatores esses que vão desde o desgaste 
natural de peças até a deterioração por acidentes, e que demandam de ações corretivas, com a finalidade de resguardar-se 
de interrupções não previstas nas atividades das áreas da Unidade;

6. 

Que a contratação dar-se-á em função dos serviços serem de natureza comum, necessários à Administração para o 
desempenho de suas atribuições. Cabe observar que a sua não contratação poderá comprometer a continuidade de suas 
atividades;

7. 

Que a forma de contratação aqui proposta, busca viabilizar maior economia e rapidez na execução das manutenções 
prediais necessárias, tendo em vista a quantidade de solicitações e pedidos urgentes para reparos e manutenções na 
Universidade;

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Infraestrutura Armindo Pereira Cabral Filho

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Habilitação jurídica:

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede;

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores;

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de 
ser o participante sucursal, filial ou agência;

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
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Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

Regularidade fiscal e trabalhista:

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943;

prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual;

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata 
ou concorre;

 

Qualificação Econômico-Financeira:

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, 
na omissão desta, expedida a menos de 01 (um) ano contado da data da sua apresentação;

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

 

Qualificação Técnica:

TODAS AS LICITANTES, deverão comprovar, ainda a qualificação técnica, por meio de:

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado;

As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 
correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e 
serviços de engenharia.

5. Levantamento de Mercado

3.1. Levantamento de Mercado
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a) Foi avaliado se existe relativa oferta de prestadores do serviço pretendido no mercado?

Sim, há ampla oferta de fornecedores.

b) Foram avaliados os requisitos que limitam a participação, mantendo apenas os que são realmente indispensáveis?

Sim, os requisitos são essenciais para o êxito da contratação.

c) Existem restrições legais à oferta dos serviços no mercado?

Não, os serviços a serem contratados serão parametrizados através de cotações de mercado que irão balizar as reais referências de 
valores de comercialização destes itens.

6. Descrição da solução como um todo

a) Há critério de sustentabilidade para ser incluído, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2010:

Os critérios de sustentabilidade são:

A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de 
serviços;

Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 
257, de 30 de junho de 1999.

Providenciar, às suas expensas, armazenamento, transporte, destinação e reutilização ou descarte dos resíduos, detritos e entulhos 
resultantes da prestação do serviço, observando a legislação ambiental pertinente.

Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, 
áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

Além das exigências e diretrizes anteriores a Contratada deverá adotar as seguintes posturas e práticas de sustentabilidade na 
execução dos serviços:

a) prever local para carga e descarga de materiais, colocação de caçambas e estacionamento de veículos, não ocupando vias 
públicas;

b) monitorar as entregas de materiais e os procedimentos de estocagem com a finalidade de evitar derramamentos ou 
vazamentos; 

c) adotar práticas adequadas de manutenção e limpeza das ferramentas, equipamento e veículos utilizados nos serviços;

d) ter cuidados especiais na estocagem de produtos inflamáveis ou que gerem resíduos perigosos; 

e) monitorar e adotar medidas de proteção nas práticas passíveis de geração de faíscas; 

f) monitorar e adotar medidas de proteção nas práticas que geram fragmentos ou material particulado excessivo; 

g) executar todos os serviços causando o menor impacto sobre os recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

h) respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

i) manter funcionários devidamente instruídos sobre práticas sustentáveis para redução de consumo de energia elétrica, de 
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

 

b) Há necessidade de transição contratual com transferência de conhecimento?

Não. 
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c) Qual o normativo e legislação específicos a serem observados na contratação e na execução do contrato?

-Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
-Normas das concessionárias de serviços públicos.
-Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

d) Análise histórica de contratações anteriores (Identificar as inconsistências ocorridas nas licitações anteriores, com a 
finalidade de prevenir a ocorrência dessas nos ulteriores Termos de Referência ou Projetos Básicos).

Não houve nenhuma contratação anterior com o mesmo objeto, pois trata-se de um serviço pontual e não frequente.

e) Os problemas apresentados na licitação e na execução das contratações anteriores foram corrigidos na presente 
solicitação?

Conforme explicado anteriormente, até o momento, não havia sido realizada outra contratação com este objeto sendo um 
serviço corretivo que não ocorre com frequência e de necessidade esporádica.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A manutenção corretiva do gerador possui um escopo definido a partir do diagnóstico apresentado pela empresa contratada para 
manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores pertencentes ao campus São José dos Campos. 

O escopo da manutenção corretiva será:

 

 

 

Descrição Und. Qtde.

Fornecimento e substituição de motor de arranque  und 1

Fornecimento e substituição de Kit de manutenção de motor Cummins und 1

Limpeza dos tanques de combustível com reposição de óleo diesel (330 l) Und 1

Fornecimento de baterias 150 Amp und 4

Fornecimento de balde de líquido de arrefecimento l 20

É importante reiterar que o valor a aquisição de peças para manutenção corretiva excede o limite estabelecido pelo contrato de 
manutenção preventiva e corretiva em vigor e, por essa razão, devem ser adquiridos fora do contrato, entretanto, o edital prevê 
procedimento administrativo apropriado para tal.

 O equipamento a ser reparado é da marca Stemac e possui as seguintes especificações:
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- Motor Cummins modelo KTA 50-G9 - Rotação: 1800 RPM

- Frequência 60 Hz - Corrente: 2434 A

- Potência (stand by): 1941 Kva  -Tensão: 380/220v

- Potência (Prime): 1600 kva  - Gerador WEG modelo GTA

- Combustível: diesel
- Tanques de diesel: 

4 unidades de 250l

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 72.193,33

A estimativa da licitação tem o valor total máximo aceitável  de R$ 72.193,33 (setenta e dois mil cento e noventa e três reais e 
trinta e três centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala. O disposto, no entanto, não se aplica na presente demanda, sendo necessário o 
agrupamento dos itens.
Acredita-se que o agrupamento dos itens representa a medida administrativa mais operacional do que a regra da licitação por 
itens isolados, sendo adotado a adjudicação do menor preço por item, de modo que haja uma melhor coordenação das atividades 
e dos trabalhos a serem realizados pela empresa contratada.

A contratação de mão de obra e o fornecimento dos materiais foram colocados em um mesmo item, pois:
a) O emprego da mão de obra com o fornecimento desses itens sendo da mesma empresa, possibilitará que ela o seu custo 
operacional e, possibilitando, que o preço ofertado na licitação seja mais vantajoso, o que refletirá em um valor mais baixo a ser 
pago pela Administração Pública.
b) Outro benefício de se licitar os itens nesta licitação é que o serviço será elaborado por uma única empresa, proporcionando 
assim uma melhor coordenação das atividades e dos trabalhos a serem realizados, o que deve resultar em um trabalho mais 
eficiente e eficaz por parte da empresa.
c) Além disso, se o fornecimento de materiais e o serviço de manutenção forem realizados pela mesma empresa será evitada a 
indefinição da responsabilidade sobre os serviços prestados, inclusive para os serviços subcontratados, já que estes recai a 
responsabilidade sob a contratada.
 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

a) Informar se a presente contratação irá demandar outros serviços, complementares:

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a inviabilidade e contratação desta demanda.
 

 b) Caso positivo, quais medidas foram tomadas para a contratação destes serviços?
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Não se aplica

 

c. Outros instrumentos de planejamento

c1) Informar se existem outros instrumentos de planejamento utilizados à presente contratação, tais como Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI), Plano Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Trabalho aprovado por órgão colegiado (em 
caso de contratação de Fundação de Apoio), etc.:

A Contratação busca atender a necessidade de redundância para a alimentação de energia elétrica da unidade Parque tecnológico.

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação foi motivada por fatores imprevistos, ou seja, a queima de componentes do gerador que ocorreu por acaso, não 
estando contemplada no planejamento.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

4.1. Resultados Pretendidos: Por meio das aquisições contratadas pretende-se recolocar em funcionamento grupo gerador de 
energia essência para evitar transtornos relacionados a interrupção de energia devido a falha de fornecimento ou oscilações de 
tensão na rede por parte da concessionária, além de garantir melhor qualidade de energia, através do monitoramento de 
sobtensões e sobretensões pela unidade de supervisão de corrente alternada. Desta forma, além de preservar a integridade de 
equipamentos que podem ser danificados por repentina falta de energia, pretende-se preservar a integridade de amostras e 
substâncias utilizadas em pesquisas, além de garantir continuidade nas atividades acadêmicas a administrativas da unidade.

 

13. Providências a serem Adotadas

As atividades da contratada não impactarão em primeiro momento nas rotinas desenvolvidas na unidade. Mas, em segundo 
momento, na fase de testes de funcionamento quando será necessário o desligamento da energia da concessionária, a contratada 
deverá, obrigatoriamente, programar suas atividades de forma não causar impacto no andamento das rotinas.

As ações de conciliação entre as atividades deverão ser coordenadas pela fiscalização do contrato, que deverá acompanhar todo o 
processo de verificação, reparo e testes de funcionamento do equipamento.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte adequado oriundo das suas atividades.

As peças trocadas deverão ser disponibilizadas a contratante para confecção de relatório fotográfico de fiscalização.

A critério da contratante as peças poderão ser devolvidas para a contratada para providenciar o adequado descarte.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações apresentados nos Estudos Preliminares, e no âmbito das respectivas atribuições, a Equipe de 
Planejamento se manifesta quanto à viabilidade do prosseguimento da contratação. Diante do exposto, declara-se ser viável a 
contratação pretendida, obedecidas as formalidades legais.

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejamento entende que: as informações contidas nos 
presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como 
sigilosas.
 

 

Encaminhe-se para análise e deliberação da diretorias administrativa e acadêmica (autoridade competente)  para  aprovação dos 
trabalhos realizados, bem como aspectos de pertinência e adequação da contratação, iniciando-se os procedimentos licitatórios 
conforme legislação vigente.

16. Responsáveis

Aprovado

 

PROFª DRª REGIANE ALBERTINI DE CARVALHO
Diretora Acadêmica

 

 

Aprovado

 

DÉBORA NUNES LISBOA
Diretora Administrativa
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