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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem 

como levantar os elementos essenciais que servirão de base para compor o Termo de 

Referência ou Projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da 

Administração. 

O presente documento visa atender a Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio 

de 2020 do SG/MPDG, em especial: 

Art. 7. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser 

contratado, consistirá nas seguintes etapas: 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o 

problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público; 

II - descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha 

da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade; 

III - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e 

análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre 

outras opções: 

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros 

órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência 

de novas metodologias, tecnologias ou inovações que 

melhor atendam às necessidades da administração; e 

b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo 

transparente com potenciais contratadas, para coleta de 

contribuições. 

IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o 

caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da 

escolha do tipo de solução; 

V - estimativa das quantidades a serem contratadas, 

acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que 
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lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras 

contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços 

unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos 

que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, 

se a administração optar por preservar o seu sigilo até a 

conclusão da licitação; 

VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se 

aplicável; 

VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes; 

IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o 

planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no 

Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a 

ausência de previsão; 

X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de 

desenvolvimento nacional sustentável; 

XI - providências a serem adotadas pela administração 

previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à 

capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e 

gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; 

XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de 

tratamento; e 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e 

razoabilidade da contratação. 

§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos 

dispostos nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX e XIII do caput deste 

artigo e, quando não contemplar os demais elementos do caput, 

apresentar as devidas justificativas no próprio documento que 

materializa os ETP. 
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2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O presente tem como finalidade descrever e analisar os serviços de roçagem a 

serem contratados por meio de licitação para a execução. A necessidade da 

contratação é:  

1) Melhorar o aspecto da infraestrutura dos prédios quanto à manutenção e 

conservação das áreas verdes; 

2) Propiciar condições de visibilidade aos usuários em toda a comunidade 

universitária; 

3) Promover o bem estar, a saúde e segurança dos usuários, pois os acúmulos 

de resíduos e de mato podem representar riscos sanitários; 

4) Evitar a ocorrência de incêndios e a proliferação de animais peçonhentos (tais 

como cobras, aranhas e escorpiões, etc.);  

5) Possibilitar a melhor visualização dos focos de mosquitos da dengue e zica 

para a devida eliminação. 

Para tanto, a Universidade Federal de São Paulo – Campus São José dos 

Campos não dispõem de recursos materiais e humanos em seu quadro efetivo em 

quantitativo necessário para a execução da grande demanda destes serviços, portanto 

impõe-se a contratação de empresa para a prestação dos serviços sem dedicação 

exclusiva de mão de obra.  

Diante disso, o Decreto 9.507/2018 fixa que: 

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 
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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. 

Assim, ratificamos que a contratação pretendida não incorre em nenhuma das 

vedações acima. 

Por fim, além dos explicitados acima, temos como embasamentos, a Portaria nº 

421 de 02/02/2015 da UNIFESP de serviços classificados como contínuos - inciso XLI - 

 manutenção de área verde e arbórea, e ao atendimento à Lei do munícipio de São 

José dos Campos nº 9.243, de 13/03/2015:  

Os proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis, a qualquer título, de 

imóveis com ou sem edificação, localizados no município de São José dos Campos 

são obrigados a adotar medidas necessárias para mantê-los limpos, sem acúmulo 

de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, e evitar quaisquer outras condições 

que propiciem a presença e a proliferação dos mosquitos "Aedes aegypti" e "Aedes 

albopictus" transmissores da dengue, da "chikungunya" e outras doenças, ou de 

quaisquer outros animais, transmissores ou não de moléstias ao ser humano. 

Parágrafo único. Os cuidados sanitários impõem-se de forma solidária, sem 

benefício de ordem, entre proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis a 

qualquer título de imóveis urbanos ou rurais, públicos ou privados, construídos ou 

não, habitados ou não, e abrangem: 

I - a limpeza periódica do imóvel, com a capina e a remoção de entulhos e lixos; 

Diante do exposto, decidimos, portanto, pela contratação de empresa para 

prestação e continuação dos serviços de manutenção e conservação das áreas verdes 

das unidades que compõem à Unifesp em São José dos Campos. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À 

ESCOLHA DA SOLUÇÃO, PREVENDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE 

SUSTENTABILIDADE 

Requisitos necessários para o atendimento da necessidade:  
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Com o provimento da solução, a área requisitante da solução visa atender à 

necessidade de garantir a continuidade na prestação dos serviços de jardinagem, 

conforme itens explicitados neste estudo técnico preliminar, cuja prestação de serviços 

está atualmente improvida através de contrato já encerrado. 

A solução deve atender às necessidades da Administração, para tanto é 

necessário às licitantes comprovarem:   

- Aptidão para a prestação do serviço através de atestado técnico, em nome da 

empresa proponente, para comprovação técnica operacional, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprove ter aptidão para desempenho de 

atividade pertinente ao objeto licitado, por meio de: 

O licitante deverá comprovar que tenha executado(s) contrato(s) em número de metros 

quadrados igual ou superior a 30% de metros quadrados do quantitativo, seja por item 

ou pelo total do grupo, indicado no termo de referência . 

Para a comprovação do número mínimo de metros quadrados 

exigidos, será aceito o somatório de atestados que comprovem 

que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização 

compatíveis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do 

Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes no atestado sejam 

idênticas à utilizada na definição dos itens ora tratados, considerando a 

compatibilidade dos serviços licitados (exemplificando: poderá ser aceito, para 

todos os itens, um único atestado que contemple apenas a manutenção de 

gramados, desde que este, possua a metragem mínima somando todos os 

itens).  

Poderá ser aceito atestados, cujos ensejaram a contratação do profissional 

habilitado, para tanto é necessário a inclusão da produtividade realizada pela 

categoria profissional envolvida, contendo a área física em metros quadrados 

e/ou produtividade adotada; 
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Ou seja, a comprovação poderá ser feita por serviço compatível 

ao licitado ou através de profissional contratado, conforme 

clausulas 7.2. e 7.3.   

As informações constantes nos atestados deverão ser suficientes para que 

a área técnica da CONTRATANTE faça a aferição da compatibilidade dos 

profissionais/serviços com aqueles exigidos no Termo de Referência 

(Anexo I deste Edital). 

 

 -  Declaração de vistoria ou declaração de dispensa de vistoria: 

As empresas deverão apresentar declaração de vistoria assinada pelo servidor 

responsável ou declaração de dispensa de vistoria, conforme modelo que será 

disponibilizado como anexo do edital. 

A realização da vistoria não é obrigatória e poderá ser substituída por declaração 

emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições 

locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este 

fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo que será 

disponibilizado como anexo do edital. 

Para a realização da vistoria, a licitante deverá comparecer ao local portando e 

atendendo todas as medidas sanitárias para o enfretamento do COVID-19 

recomendadas pelo Ministério da Saúde, a UNIFESP dispõe de dispensers de álcool 

em gel instalados nas unidades.  

Além disso o Decreto Número 10.292, de 25 de março de 2020, regulamenta 

que as atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares 

relacionadas com a pandemia causada pelo COVID-19 devem manter suas 

atividades, sem restrição da circulação de pesquisadores e de suas equipes nas 

instalações onde as pesquisas relacionadas ao tema são realizadas. 

É obrigatório que o licitante preencha uma das declarações, ou que realizou a vistoria 

ou que a dispensou pelos motivos já citados no item anterior 
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Serviço continuado (ou não) e duração inicial do contrato: 

O prazo de vigência do contrato é de 20 (meses), podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da 

Lei 8.666, de 1993. 

De acordo com o Anexo IX da in 05/2017: “12. nos contratos de prestação de 

serviços de natureza continuada, deve-se observar que:” 

a) o prazo de vigência originário, de regra, é de 12 (doze) meses; 

b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 

meses, nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, 

fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração; e 

c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do 

contratado originalmente. 

De acordo com a Orientação Normativa nº 38, de 13 de dezembro de 2011:  

"nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada deve-se 

observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) 

excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses 

nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique 

tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração; e c) é 

juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado 

originariamente." 

Constata-se que a fixação do prazo de vigência originário do contrato em 20 

meses tem trazido benefícios para a administração, inclusive para o caso concreto, 

pois: 

a) propicia vantagem econômica na medida em que as licitantes se dispõem a 

reduzir o preço quando do contrato é superior a 12 meses; 

b) permite que as licitantes adquiram materiais por um preço mais vantajoso, em 

razão do aumento do poder de barganha devido ao prazo maior do contrato; 

c) reduz 1 (um) ou mais procedimento de prorrogação do contrato, supondo um 

contrato com duração de 60 meses, o que economiza mão de obra tantos dos 
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servidores que atuam na matéria, como da assessoria jurídica, todos já 

sobrecarregados de tarefas, em razão da histórica insuficiência de recursos humanos; 

e 

d) permite uma melhor perspectiva por parte da contratada, pois há o fator de 

maior duração do contrato, o que pode ser tornar um atrativo. 

 

Eventual necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento, 

tecnologia e técnica empregadas: 

É necessário que nos últimos 3 (três) meses precedentes ao encerramento do 

contrato, a contratada e o representante da contratante (gestor/fiscal do contrato), 

deverão haver repasses de conhecimentos sobre processos e tecnologias 

empregados, com o objetivo de garantir a continuidade do serviço pelo gestor/fiscal do 

contrato. 

 

Para as práticas e critérios de sustentabilidade, a contratada deverá: 

Adotar para execução dos serviços, as práticas ambientalmente sustentáveis, 

nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos termos do 

guia nacional de contratações sustentáveis publicado pela Advocacia Geral da União 

(AGU) 3ª edição publicado em abril/2020; Lei Federal 12.305/2010, Decreto 

7.746/2012, Lei 12.187/09 e demais legislações vigentes (ou que venham a existir) nas 

esferas municipal, estadual e federal.  

Fornecer treinamento aos funcionários a fim de que sejam adotadas as 

seguintes providências, sempre que cabíveis: 

 - Recolher os resíduos descartados, de forma seletiva, de acordo com o 

programa de coleta seletiva da Universidade Federal de São Paulo e em observância 

ao Decreto n° 5.940/2006 e lei 10.305/2010 e demais leis e normas existentes. 

- Evitar em suas atividades dentro do órgão, o desperdício e a geração de 

resíduos sem reaproveitamento, tais como excesso de embalagens, entre outros. 
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- Otimizar o transporte de equipamentos e/ou funcionários para redução de 

gastos e impacto ambiental. 

Utilizar equipamentos e/ou materiais que visem minimizar os impactos 

ambientais, tais como podadores manuais ou podadores elétricos com alta eficiência 

energética. Para os equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento, cabe à 

Contratada observar a necessidade de Selo Ruído como forma de indicação do nível 

de potência sonora, medido em decibel — dB (A) —, conforme Resolução CONAMA 

n.º 20, de 07 de dezembro de 1994, em face de o ruído excessivo causar prejuízo às 

saúdes física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias 

adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de 

ruído. 

Os resíduos resultantes de corte de grama, jardins, matagais e talude, a critério 

da contratante, poderá ser destinado como compostagem à área de proteção ambiental 

(APP) da Unidade Parque Tecnológico, visando seu reaproveitamento na produção de 

adubo orgânico, sem ônus para a contratante.  

Conforme preceituado no manual de sustentabilidade da AGU (3ª 

edição – Publicado abril/2020) “Só podem ser destinados para 

compostagem que não tenham risco biológico associado, os 

resíduos de flores, podas de árvores, jardinagem”. Para a 

presente contratação, é vedado a utilização de agrotóxicos, 

pesticidas, praguicidas, biocidas, agroquímicos e demais venenos 

agrícolas, considerando a possibilidade da utilização como adubo 

orgânico para a APP. 

Os empregados da contratada destacados para execução dos serviços deverão 

apresentar-se munidos de EPI, para evitar danos à saúde, sob pena de denúncia aos 

órgãos competentes, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 

Edital/Contrato. 

Os materiais inservíveis resultantes dos trabalhos executados são de inteira 

responsabilidade da contratada, esta deverá guiar-se pela legislação vigente para a 
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correta segregação e destino ambientalmente adequado. Em casos de recicláveis 

poderão ser deixados nos abrigos para resíduos da contratante. 

A contratada deverá observar as leis municipais relacionadas ao transporte, 

resíduos volumosos e demais leis vigentes sobre o objeto do edital, bem como as 

particularidades das quais cerceiam o descarte de resíduos amparados por este edital, 

não cabendo reclamações posteriores.  

Em caso de necessidade de proteção durante o transporte, com intuito de evitar 

a dispersão do resíduo, a utilização de embalagem ou proteção deverá ser realizada de 

forma sustentável, visando a não geração de maior quantidade de resíduo, utilizando-se 

de proteções reaproveitáveis tais como lona, entre outros. 

Em caso de utilização de caçambas e/ou qualquer outro tipo de transporte para 

os resíduos deve-se observar a minimização de viagens, com intuito de gerar 

menor impacto econômico e ambiental. 

As dúvidas sobre as regulamentações e informações pertinentes ao transporte 

de cargas no município de São José dos Campos - SP poderão ser sanadas através do 

telefone 156, ou para aqueles que se encontram fora deste município, por meio do 

telefone (12) 3925-2000 de segunda-feira a sexta-feira, das 8h15 às 17h ou por email: 

transp@sjc.sp.gov.br. 

O local reservado à destinação final dos resíduos deverá estar regularizado junto 

aos órgãos ambientais dos poderes públicos, devendo ser devidamente encaminhada à 

contratante, a documentação comprovando a regularidade. As dúvidas sobre resíduos 

volumosos podem ser sanadas no site da Prefeitura municipal de São José dos 

Campos (https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/urbanismo-e-sustentabilidade/residuos-

solidos/sistema-eletronico/) 

 

Quadro com soluções de mercado: 

Elaborar quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, 

fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de 

fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a 

https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/urbanismo-e-sustentabilidade/residuos-solidos/sistema-eletronico/
https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/urbanismo-e-sustentabilidade/residuos-solidos/sistema-eletronico/
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participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou 

flexibilização destes requisitos: 

CNPJ EMPRESA 
Atende aos requisitos 

especificados na clausula 3? 

09.493.018/0001-47 MENDES SOLUCOES AMBIENTAIS 
LTDA 

SIM 

09.028.981/0001-50 B M DE ALMEIDA EIRELI SIM 

12.513.284/0001-07 GREENLIFE JARDINS E AREAS 
VERDES LTDA 

SIM 

 

Como pode-se observar, os requisitos da contratação especificados na cláusula 

3, não restringem a concorrência. Nota-se que várias empresas do ramo de jardinagem 

atende aos requisitos, corroborando que tais requisitos especificados são comuns 

neste ramo de mercado.  

 

Da utilização da ata de registro de preços por órgão não participantes 

Considerando a singularidade do objeto e características da contratação não 

será permitida a adesão de outros órgãos e entidades não participante do 

procedimento licitatório em questão. 

 

Justificativa para contratação de serviços quando efetuadas pelo sistema de 

registro de preços - SRP 

 

O decreto 7892/2013 regulamenta o Sistema de Registro de Preços, diante 

disso, as constam as hipóteses para a devida utilização: 

Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 

necessidade de contratações frequentes; 
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II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 

unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação 

de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou 

a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Será adotado o Sistema de Registro de Preços para esta aquisição, já que o 

objeto se enquadra no inciso lV do art. 3° do Decreto n° 7.892/13, informamos que a 

quantidades real de chamados para roçagem depende da imprevisibilidade dos índices 

pluviométricos durante a vigência contratual, sendo que por esse fato, não é possível 

determinar com exatidão o quantitativo a ser executado pela Administração.  

 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas 

possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: 

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, 

com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou 

inovações que melhor atendam às necessidades da administração;  

Solução 1:  Contratação de serviço de jardinagem, através de posto contínuo 

com dedicação de mão de obra exclusiva, com fornecimento de materiais 

incluso. 

Os serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra exigem maior 

controle na aferição das propostas (inclusive, com planilha de custos apropriada) 

e na fiscalização dos contratos, para evitar responsabilizações trabalhistas em 

detrimento da Administração Pública. Assim, os funcionários deverão estar à 

disposição da Administração, para que executem tarefas de seu interesse.  
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Para a contratação em contento, simularemos a seguir contratação de 1 posto 

contínuo do profissional jardineiro: 

 

Média de dias para executar o serviço: Metragem mensal: 27.665 m2 / pela 

produtividade adotada (1.200 metros ao dia). Com isso, encontramos como 

resultado 23,05 dias, ou seja, o profissional a ser contratado levaria 23 dias para 

executar a metragem mensal de 27.665 metros quadrados. É sabido que a 

média de dias úteis mensais gira em torno de 21 dias úteis/mês. Assim, seriam 

necessários a contratação de 2 profissionais que acarretaria uma ociosidade das 

tarefas. 

 

Além da ociosidade profissional, outra variável a ser analisada, é a diferença 

entre os itens a serem licitados, principalmente na roçada de matagal. Essa se 

difere das demais, no quesito complexidade do serviço, visto que são matagais 

de até 1,8m de altura. Com esse cenário, definimos para esse item, a roçagem 

mecanizada através de tratores mecanizados (opcional para a contratada), o 

que não acontece em deixar como opção para o posto continuo, no caso deverá 

possuir habilitação (CNH) apropriada e cursos específicos, encarecendo, 

portanto, o custo da contratação. 

 

Solução 2:  Contratação de serviço de jardinagem, mensal, com fornecimento de 

materiais incluso. 

Descrição: Este tipo de aquisição engloba a roçagens mensais das áreas 

definidas nesse ETP sem a dedicação exclusiva de mão de obra. Nesse cenário, 

acarretaria desperdício de recursos públicos, visto que o índice pluviométrico é 

uma variável a ser analisada. É notório que quanto maiores as quantidades de 

chuvas demandam mais roçagens, o que não acontece nos meses com índices 

pluviométricos baixos. 
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Solução 3:  Contratação de serviço de jardinagem, por chamado (sem dedicação 

de mão de obra exclusiva), com fornecimento de materiais incluso. 

  Descrição: Este tipo de aquisição engloba a roçagens das áreas 

definidas nesse ETP sem a mão de obra contratada e por chamado. Nesse 

cenário, demanda e flexibiliza os chamados somente quando há necessidade, 

principalmente nos meses de maiores índices pluviométricos. É incógnito definir 

com exatidão os meses necessários aos chamados, contudo, por experiência 

dessa fiscalização contratual, deixaremos 1 chamado em aberto (sem definir 

qual será o mês) para gerenciar esse risco.      

Além disso, esta solução se adequa a utilização do Instrumento de Medição de 

Resultados (IMR) com base na qualidade/quantidade dos serviços prestados. 

Em uma prévia análise no site de Painel de Compras/Compras Governamentais, é 

possível encontrar resultados de outros órgãos que utilizam formas similares de 

contratação, cuja contratação é roçagem por metro quadrado, dentre os quais se 

cita: 

 UASG 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS – PREGÃO 8/2019; 

 UASG 200366 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL – PREGÃO 3/2019; 

 UASG 158449 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.C.GRANDE – PREGÃO 

3/2019 

 UASG 120624 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS – PREGÃO 9/2019 

Das soluções apresentadas, a mais viável técnica e economicamente é a solução 

3. 

b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais 

contratadas, para coleta de contribuições. 

 Tendo em vista a alta oferta de empresas no mercado, o embasamento desse 

ETP através de Caderno Técnico Especializado (Cardterc) e a baixa complexidade dos 

serviços a serem contratados, não será realizada a consulta pública.  
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5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A descrição da solução deverá como um todo, incluir as exigências relacionadas 

à manutenção e à assistência técnica, e, quando for o caso, acompanhar as 

justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução; 

A execução dos serviços será iniciada em no máximo 5 (cinco) dias úteis a partir 

da emissão de Ordem de Serviço fornecida pelo gestor/fiscal do contrato. 

O prazo de execução de cada parcela de 1.000 metros quadrados é de até 3 

dias úteis contados da data de envio da Ordem de Serviço. Posto isso, os prazos de 

execução são proporcionais a metragem efetivamente contratada através do indicador 

1000m2=3 dias úteis.  

Todos os serviços deverão ser realizados com a finalidade de: 

- Manter a boa aparência e limpeza do jardim; 

- Manter saudáveis as plantas e os gramados; 

- Manter a limpeza e a ordem de terrenos. 

Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar 

com quadro de pessoal operacional capacitado e em número suficiente proporcionais 

ao prazo de execução estabelecido.  

Toda a remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais resultantes 

da limpeza geral devem seguir rigorosamente as normas técnicas e legislação que 

regulamentam a matéria, em especial a NBR 10004:2004. 

A Contratada deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do 

escopo contratado, dentre as quais se destacam: 

1) Manutenção e conservação de áreas verdes – jardins: A execução do item 
seguirá a seguinte dinâmica: 

- Acompanhamento técnico periódico; 

- Afofamento do solo nos vasos e jardineiras; 

- Capinação; 
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- Coleta e remoção de lixo; 

- Controle fitossanitário: programação e execução permanente de prevenção, 
combate e/ou controle de pragas e doenças específicas a cada espécie 
vegetal; 

- Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta; 

- Cultivo e expansão de mudas; 

- Desinçamento dos gramados e canteiros; 

- Erradicação das plantas invasoras; 

- Limpeza e reposição de folhagens e flores, com colocação de terra e adubo 
nos vasos e floreiras; 

- Limpeza geral: limpeza de toda a área com varredura e retirada de folhas, 
flores e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e de qualquer 
outro tipo de detrito; 

- Ornamentação dos jardins; 

- Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais, utilizando 
métodos para conservação do solo; 

- Rastelagem e remoção dos restos vegetais resultantes do corte; 

- Reformulação de canteiro de flores e folhagens; 

- Replantio; 

- Reposição ou troca de pedrisco; 

- Roçada; 

- Transplante de folhagens e flores existentes; e 

- Tratamento das plantas nos vasos internos (poda de limpeza, afofamento 
do solo, adubação e aplicação de óleo mineral). 

- Transporte para descarte dos entulhos, resíduos e outros provenientes do 
desenvolvimento dos serviços realizados, de acordo com a legislação 
vigente. 

 

2) Manutenção e conservação de áreas verdes – gramados: A execução do 

item seguirá a seguinte dinâmica: 

- Capinação; 

- Coleta e remoção de lixo; 

- Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta; 

- Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos; 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
 

 

 

Estudo Preliminar – Serviço de Jardinagem. Lauda 19 
 

- Cortes de gramados, incluindo recortes em passeios, canteiros, árvores 

e muros; 

- Desinçamento dos gramados e canteiros; 

- Erradicação das plantas invasoras; 

- Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de 

folhas, flores e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e de 

qualquer outro tipo de detrito; 

- Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte; 

- Refilamento das áreas gramadas;  

- Roçada; e 

- Transporte para descarte dos entulhos, resíduos e outros provenientes 

do desenvolvimento dos serviços realizados, de acordo com a legislação 

vigente. 

3) Manutenção e conservação de áreas verdes – talude 

Realizar as mesmas atividades descritas no item anterior (Manutenção e 

conservação de áreas verdes – gramados); 

4) Manutenção e conservação de áreas verdes – matagal (são arbustos, cercas 

vivas e árvores de pequeno porte – ou aquelas cuja altura na fase adulta 

atinge até 1,8 metros) 

- Coleta e remoção de lixo; 

- Condução de trepadeira; 

- Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos; 

- Cortes de cercas vivas; 

- Erradicação das plantas invasoras; 

- Poda de formação; 

- Poda de limitação de crescimento dos arbustos; 

- Poda de limpeza; e 
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- Rastelagem e remoção dos restos vegetais resultantes do corte; 

- Roçada; e 

- Transporte para descarte dos entulhos, resíduos e outros provenientes do 

desenvolvimento dos serviços realizados, de acordo com a legislação 

vigente. 

Materiais a serem disponibilizados: 

A empresa contratada deverá transportar até o local de serviço todos os 

equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços de roçada/capina. 

Ou seja, a contratante não disponibizará local de guarda dos 

materiais, visto que se trata de execução por demanda, cabendo 

à contratada transportar os materiais até o local de serviço. 

A empresa contratada deverá empregar equipamentos de boa qualidade e 

compostos de todos os acessórios de trabalho e proteção individual, visando a um 

melhor desempenho e segurança na execução do serviço. 

A relação de equipamentos abaixo não é taxativa, sendo possível 

acrescentar outros de acordo a necessidade dos serviços: 

1) Cortador de grama 

2) Roçadeira 

3) Roçadeira direta 

4) Pá grande 

5) Enxada 

6) Enxadeco 

7) Facão 

8) Foice 

9) Fio de nylon 

10) Machado 
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11) Tesouras de cortar grama/ de podar pequena e de cabo longo 

12) Serra manual 

13) Serrote de poda 

14) Rastelo 

15) Tela de proteção para corte de grama e jardinagem 

 

Demais informações: 

A execução do serviço ocorrerá durante a jornada de segunda a sexta-feira 

das 6h00 às 17h00. O horário de trabalho poderá ser alterado a pedido da contratante, 

caso esta detecte impactos desfavoráveis às aulas durante a jornada de trabalho. 

Farão parte desses serviços, a coleta, carregamento, transporte e 

destinação final de resíduos provenientes da conservação e corte de áreas verdes, 

cabendo à Contratada, sob seu ônus e responsabilidade, fazer com que todo e 

qualquer resíduo proveniente deste contrato, de acordo com a legislação ambiental 

pertinente, vigente e atualizada, tenha sua correta destinação. 

A Contratada deverá cumprir integralmente a Portaria 3.214/78 do Ministério 

do trabalho e emprego (MTE) e suas alterações subsequentes, principalmente nos 

riscos de acidentes que preceituam os serviços com roçadeiras, em especial, à correta 

utilização dos EPI’s (equipamentos de proteção individual), inclusive no uso de protetor 

solar pelos empregados.   

Para a execução de serviços nas áreas íngremes (item 3 – 

taludes) a contratada deverá impreterivelmente seguir as normas 

regulamentadoras, em especial a fixação do EPI na linha de vida 

disponibilizada pela Contratante.    
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6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

Nesse campo é necessário definir as estimativas das quantidades a serem 

contratadas, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala, diante disso temos: 

A Universidade Federal de São Paulo – Campus São José dos Campos é uma 

Instituição Federal de Ensino Superior. Está localizada na Cidade de São José dos 

Campos, conforme demonstrado abaixo: 

Unidade Endereço 

Parque Tecnológico Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, 1201, Parque 

Tecnológico - Eugênio de Mello, São José dos Campos 

Talim Rua Talim, 330, Vila Nair, São José dos Campos 

 

Foi realizada medição in loco das áreas que devem ser roçadas, conforme 

disposto no ANEXO VI-B, Instrução Normativa 05/2017 – MPOG: 
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Figura 1 -  Mapa com legenda das áreas externas da Unidade Parq. Tecnológico 
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Figura 2- Mapa com as áreas internas da unidade Parque Tecnológico 
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Figura 3- Mapa com as áreas externas da unidade Talim 

 

Com base nos mapas apresentados, temos as seguintes metragens: 
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Item Descrição Unidade 
Talim 

Unidade Parque 
Tecnológico 

1 Manutenção e conservação de áreas 
verdes – jardins 

0 785 m2 

2 Manutenção e conservação de áreas 
verdes – gramados 

4.605 m2 1.330 m2 

3 Manutenção e conservação de áreas 
verdes – talude 

0 3.467 m2 

4 Manutenção e conservação de áreas 
verdes – matagal 

0 17.478 m2 

 

Para a definição da periodicidade por mês de cada chamado, foram consultados 

os índices pluviométricos e temperatura da cidade de São José dos Campos em 2019 

de modo a projetar os meses com maiores índices de precipitação: 

Figura 4 - Pluviometria em São José dos Campos/SP ano 2019 

 

Fonte: (https://www.climatempo.com.br/climatologia/553/saojosedoscampos-sp) Acesso em 18/06/2020. 

 

https://www.climatempo.com.br/climatologia/553/saojosedoscampos-sp
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 Com base nos índices de precipitação de chuva (conforme estipulado na figura 4), foram 
definidos a periodicidade por mês, de modo a viabilizar o melhor custo-benefício para a 
Administração: 

ITEM DESCRIÇÃO 

PERIODICIDADE DURANTE 20 
MESES DE VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

1 
Manutenção e conservação de 
áreas verdes – jardins 

  
• Início de Janeiro(1) 
• Início de Fevereiro(1) 
• Fim de Março(1) 
• Início de Junho(1) 
• Fim de Setembro(1) 
• Início de Novembro(1) 
• Início de Dezembro(1) 
• Início de Janeiro(2) 
• Início de Fevereiro(2) 
• Fim de Março(2) 

• Início de Junho(2) 

• Mês indefinido 

 

2 
Manutenção e conservação de 
áreas verdes – gramados 

  

  

3 
Manutenção e conservação de 
áreas verdes – talude 

  

4 
Manutenção e conservação de 
áreas verdes – matagal 

  

• Início de Janeiro(1) 
• Início de Junho(2) 

• Mês indefinido 

 
(1): Primeiro ano de vigência contratual 

(2): Segundo ano de vigência contratual 

A cada renovação contratual o cronograma poderá ser alterado a critério da 

Administração.  

Considerando a imprevisibilidade de chuvas nos meses não cobertos pela 

periodicidade definida acima e de modo a manter a qualidade na prestação dos 

serviços, definimos que durante a vigência contratual teremos 1 chamado de “mês 

indefinido”, com a finalidade de propiciar segurança e flexibilidade à Administração 

sanando alguma emergência não prevista quanto ao objeto a ser contratado.   

 

Com base nos cronogramas de índices pluviométricos e periodicidades, definimos 

as seguintes quantidades: 

GRUPO 1 
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ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade Área 
(m2)/unidade) 

A =Área (m2) 
total das 

unidades - 
metragem - 

por chamado 

B = 
PERIODICIDADE 

– Total de 
chamados em 

20 meses 

C =Área 
(m2) total a 

ser 
contratada 

(AxB) 

1 Manutenção e 
conservação de áreas 
verdes – jardins 

Parque 785 m2 785 m2 12 9.420 m2 

2 Manutenção e 
conservação de áreas 
verdes – gramados 

Talim 4.605 m2 

5.935 m2 12 71.220 m2 

Parque 1.330 m2 

3 Manutenção e 
conservação de áreas 
verdes – talude 

Parque 3.467 m2 3.467 m2 12 41.604 m2 

4 Manutenção e 
conservação de áreas 
verdes – matagal 

Parque 17.478 m2 17.478 m2 3 52.434 m2 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do valor da contratação, deverá estar acompanhada dos preços 

unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, 

que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o 

seu sigilo até a conclusão da licitação; 

Foram utilizados como referência de preços, os preços praticados e registrados 

na Administração Pública, cuja fonte é citada explicitamente pela Lei de Licitações, no 

art. 15, V, ao exigir que as compras sejam, sempre que possível, balizadas pelos 

preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

Os valores unitários máximos aceitáveis foram encontrados nos Estudos 

Técnicos de Serviços Terceirizados (CADTERC) – Volume 18 – Prestação de serviços 

de manutenção e conservação de jardins, mantido pelo governo Estadual de São 

Paulo, disponível no link: 
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https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?chave=&v

olume=18&tible%20=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20e%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jardin

s%20target= 

ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade de 
medida 

A = Área 
(m2)/unidade) total 

das unidades - 
metragem - 

Valor unitário 
máximo aceitável  

Valor total 
estimado (AxB) 

1 
Manutenção e 
conservação de áreas 
verdes – jardins 

m2 9.420 m2 R$ 0,77 R$ 7.253,40 

2 
Manutenção e 
conservação de áreas 
verdes – gramados 

m2 71.220 m2 R$ 2,45 R$ 174.489,00 

3 
Manutenção e 
conservação de áreas 
verdes – talude 

m2 41.604 m2 R$ 2,56 R$ 106.506,24 

4 
Manutenção e 
conservação de áreas 
verdes – matagal 

m2 52.434 m2 R$ 0,51 R$ 26.741,34 

Valor global estimado R$ 314.989,98 

 

 

 

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento 

do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é 

imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não 

represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o 

parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado. 

Outrora esse entendimento, consideramos que não é possível afirmar 

sumariamente, sem a análise do caso concreto, que a licitação por itens ou por lote 

https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?chave=&volume=18&tible%20=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20e%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jardins%20target=
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?chave=&volume=18&tible%20=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20e%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jardins%20target=
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?chave=&volume=18&tible%20=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20e%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jardins%20target=
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único seria mais eficiente. O próprio TCU já teve a oportunidade de se manifestar no 

sentido de que, no caso específico, a licitação por lote único seria a mais eficiente à 

administração: 

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada 

adotado nesse parecer utilizou uma excessiva pulverização dos serviços 

... Esta exagerada divisão de objeto pode maximizar a influência de 

fatores que contribuem para tornar mais dispendiosa a contratação (...) 

embora as estimativas numéricas não mostrem consistência, não há 

nos autos nenhuma evidência no sentido oposto, de que o 

parcelamento seria mais vantajoso para a Administração. Ao contrário, 

os indícios são coincidentes em considerar a licitação global mais 

econômica" (Acórdão nº 3140/2006 do TCU).” 

Assim deverá ser definido e documentado o método para avaliar se o objeto é 

divisível, levando em consideração o mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso 

a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente:  

a) ser técnica e economicamente viável; 

b) que não haverá perda de escala;  

c) que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da 
competitividade. 

 

Os dispostos, no entanto, não se aplicam na presente demanda, sendo 

necessário o agrupamento dos itens. A licitação em grupo consiste na reunião de itens 

em um mesmo lote, de modo que a disputa ocorra de forma global, resultando na 

contratação de um único fornecedor para provimento do conjunto da solução. Do ponto 

de vista técnico, consideramos que todos os itens da pretensão contratual fazem parte 

de uma solução integrada – de modo que sua divisão é prejudicial ao conjunto do 

objeto. 

Do ponto de vista administrativo, no Acórdão 5301/2013-Segunda Câmara o 

egrégio TCU entendeu como legítima a reunião em grupo de elementos de mesma 

característica, quando a adjudicação por itens isolados onerar “o trabalho da 

administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da 
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dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade 

processual”, o que pode comprometer a seleção da proposta mais vantajosa. No mais, 

essa configuração já é amplamente compreendida e adotada pelo mercado – sendo a 

contratação em grupo a forma mais comumente praticada na Administração Pública 

para a presente pretensão contratual. 

Desse modo, avaliando as características do objeto pretendido neste estudo, 

consideramos que o agrupamento da pretensão contratual é técnica e economicamente 

viável sendo que sua divisão pode prejudicar o conjunto do objeto, além de gerar 

outros custos relacionados à coexistência de diversos contratos, potencializando riscos 

e dificuldades na gestão técnica e administrativa de uma pluralidade de contratos 

autônomos. 

 

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

A contratação dos itens 1, 2 e 4 ocorre de forma independente, ou seja, não 

depende de qualquer outro processo licitatório para que possamos prosseguir com a 

contratação.  

Já para a contratação do item 3 (manutenção e conservação de áreas verdes – 

talude) é necessária a instalação dos pontos de ancoragem e/ou linhas de vida, a sua 

ausência inviabiliza a contratação do item 3, no entanto, está em andamento a 

instalação dos pontos de ancoragem e/ou linha de vida para viabilizar a contratação 

pretendida do item 3. 

 

10. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 

PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão 

ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, 

justificando a ausência de previsão; 

A contratação pretendida encontra-se em harmonia à Portaria 421 de Serviços 

Contínuos da UNIFESP, que visa a contratação de serviços de manutenção das áreas 
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verdes. A citada necessidade encontra-se também alinhada no plano anual de 

contratações: 

Nº do item no PAC Código do Catmat Descrição 

3738 14044 Rocada limpeza de area - mecanizada manual 

3739 14044 Rocada limpeza de area - mecanizada manual 

3740 24317 Prestação de servico de jardinagem - areas brutas - outras 

necessidades - outra produtividade 

3741 24317 Prestação de servico de jardinagem - areas brutas - outras 

necessidades - outra produtividade 

  

11. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

A solução indicada apresenta potencialmente os seguintes benefícios: 

a) Proporcionar a continuidade do atendimento às demandas institucionais e de 

relacionadas ao bem-estar de seus usuários; 

b) Ampliar e potencializar as atividades de manutenção e conservação predial, 

respondendo à crescente demanda por manutenção dos prédios, considerando que há 

proporcionalidade em necessidade/demanda por manutenção X tempo de construção 

dos prédios; 

c) Aprimorar o planejamento, a execução e o monitoramento da conservação e 

manutenção predial; 

d) Aprimorar as atividades sustentáveis; 

e) Aprimorar o atendimento às necessidades das áreas finalísticas do MEC; e 

f) Aprimorar o controle e a conformidade sobre resultados, contratos e processos 

relacionados à área de conservação predial;  
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12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Nesse campo deverão ser escritas as providências a serem adotadas pela 

administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de 

servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do 

ambiente da organização; 

A contratada deverá fornecer treinamentos periódicos aos empregados sobre 

técnicas de utilização de roçadeira, prevendo os possíveis riscos de acidentes e sobre 

a utilização correta dos EPI’s e EPC’s (equipamentos de proteção individual e coletiva), 

treinamento sobre as práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de 

consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos 

observados as normas ambientais vigentes e combate ao mosquito Aedes Aegypti, 

entre outros cursos constantes na convenção coletiva e legislação vigente. 

A contratante deverá finalizar a instalação dos pontos de ancoragem e/ou linhas 

de vida antes do início da prestação dos serviços, a ausência dos pontos de 

ancoragem/linhas de vida inviabiliza a contratação do item 3 (talude). 

Para atuar de forma segura na fiscalização de um contrato desta natureza faz-se 

necessário à capacitação e atualização constante de servidores aptos a desempenhar 

estas atividades nesta instituição. 

 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVIAS MEDIDAS DE 

TRATAMENTO 

Nesse campo deverão conter os possíveis impactos ambientais e as respectivas 

medidas de tratamento: 

Impacto ambiental Medida de Tratamento 

Retirada de vegetação ciliar 

ou nativa 

Mapear, dentro das metragens a serem contratadas, 

se há vegetação ciliar ou nativa, em caso positivo, 

excluir tais áreas da licitação.  

Destinação de compostagem 

contaminada 

Vedar a utilização de quaisquer agrotóxicos, 

pesticidas, praguicidas, biocidas, agroquímicos e 
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demais venenos agrícolas, além disso, orientar à 

contratada no início contratual. 

Transporte inadequado dos 

resíduos 

A contratada deverá observar as leis municipais 

relacionadas ao transporte, resíduos volumosos e 

demais leis vigentes sobre o objeto do edital, bem 

como as particularidades das quais cerceiam o 

descarte de resíduos amparados por este edital, não 

cabendo reclamações posteriores, diante disso, 

acrescentar essa clausula no edital.  

Excesso de ruídos durante a 

execução dos serviços 

A contratada deverá utilizar equipamentos que 

possuam tecnologia mais silenciosa (baixo nível de 

emissão de ruídos), recomendação a ser 

acrescentada no edital. 

 

14. MAPA DE RISCOS 

 

FASE: Planejamento da contratação 

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do 

objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos. 
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Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado. 

LEGENDA NÍVEL DE 

RISCO 

Extremo 

Alto 

Médio 

Baixo  

PROBABILIDADE 

1 

MUITO 

BAIXA 

2 

BAIXA 

3 

MÉDIA 

4 

ALTA 

5 

MUITO 

ALTA 

IM
P

A
C

T
O

 

5  

MUITO ALTO 
5 10 15 20 25 

4 

ALTO 
4 8 12 16 20 

3 

MÉDIO 
3 6 9 12 15 

2 

BAIXO 
2 4 6 8 10 

1 

MUITO BAIXO 
1 2 3 4 5 

Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; 

Baixo: > 1 a 2. 

 

Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação 

 

Se

q. 
Riscos 

Possíveis 

causas 

Pro

bab

ilida

de 

Imp

act

o 

Pont

uaçã

o 

Final 

Controles/Cont

ingência 
Responsável 

1 

Fragilida

de do 

Estudo 

Prelimin

Dificuldad

e na 

definição 

do objeto; 

3 5 15 

Capacitar os 

requerentes / 

demandantes. 

Diretoria 

Administrativ

a. 
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ar  

2 

Falta de 

recursos 

para a 

contrata

ção 

Contingen

ciamento 
3 4 12 

Ajustar o 

escopo 

Ordenador de 

Despesas 

 

14.1. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor 

 

S

e

q. 

Riscos Possíveis 

causas 

Pro

bab

ilid

ade 

Imp

act

o 

Pont

uaçã

o 

Fina

l 

Controle/Co

ntingência 

Responsável 

1 
Impugnaçã

o ao Edital. 

Excesso 

de 

formalism

o; 

Restrições 

nos 

requisitos 

de 

habilitação

. 

2 3 6 

Capacitação 

do setor 

requisitante; 

Capacitação 

da equipe de 

compras, 

licitações e 

contratos. 

Divisões de 

materiais e 

Contratos; 

e Diretoria 

Administrativa 

2 

 

Deficiência

s do ato 

convocatóri

Falta de 

capacitaçã

o – 

2 4 8 

Capacitar os 

servidores 

Estabelecer 

Divisões de 

materiais e 

e Diretoria 
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o; Critérios 

de 

julgamento, 

prazos e 

sanções, 

entre 

outros. 

atualizaçã

o; Falhas 

na fase de 

planejame

nto 

rotinas de 

revisão. 

Administrativa 

 

14.2. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço 

 

N

º 
Riscos 

Possíveis 

causas 

Pro

bab

ilida

de 

Imp

act

o 

Pont

uaçã

o 

Final 

Controles/Con

tingência 

Respons

ável 

1 

 

Desconhecim

ento dos 

termos da 

contratação 

Falta de 

orientação 

para a 

correta 

condução 

da 

aplicação 

dos termos 

contratuais

; 

Tempo e 

preparo 

dos fiscais 

e gestor do 

contrato. 

2 3 6 

Estabelecer 

rotinas para 

conhecer 

detalhadament

e o contrato; 

Capacitar os 

servidores 

envolvidos na 

gestão / 

fiscalização; 

Gestor/fis

cal do 

contrato/ 

Divisão de 

contratos 

e Diretoria 

Administr

ativa. 
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2 

 

Inércia frente 

ao 

descumprime

nto de 

obrigações 

contratuais 

Sobrecarg

a de 

trabalho 

dos fiscais 

de 

contrato;  

Falta de 

atenção / 

despreparo 

na 

verificação 

da 

execução 

do contrato 

pelos 

fiscais e/ou 

gestor; 

4 5 20 

Capacitar os 

fiscais de 

contrato; 

Gestor/fis

cal do 

contrato/ 

Divisão de 

contratos 

e Diretoria 

Administr

ativa. 

 

     MAPA DE RISCOS 

FASE DA ANÁLISE 

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor 

( x ) Gestão de Contrato 

1 – Planejamento 

RISCO 1 – FRAGILIDADE DO ESTUDO PRELIMINAR 

Probabilidade: ( x ) Baixa (  ) Média (   ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  ) Média ( x ) Alta 

ID DANO 
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1 CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 

ID Ação Preventiva Responsável 

1 Participação efetiva do setor requisitante nas 
atividades da equipe. 

Divisão de Serviços (gestor/fiscal do 
contrato) – Divisão de Gestão de Materiais 
(licitação) e Diretoria Administrativa 

2 Supervisão efetiva. Divisão de Serviços (gestor/fiscal do 
contrato) e Diretoria Administrativa 

ID Ação de Contingência Responsável 

1 Avaliar a possibilidade de sanar com a 
alteração contratual. 

Divisão de Contratos e Divisão de Serviços 

2 A rescisão contratual concomitante com uma 
nova contratação. 

Divisão de Contratos, Divisão de Serviços, 
Diretoria Administrativa e Divisão de Gestão 
de Materiais 

 

RISCO 2 – FALTA DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO 

Probabilidade: (   ) Baixa ( x ) Média (   ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa ( x ) Média (   ) Alta 

ID DANO 

2 O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FICARÁ SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE ROÇAGEM 

ID Ação Preventiva Responsável 

1 Verificar o orçamento com as instâncias 
superiores 

Ordenador de despesas/Diretoria 
Administrativa e Pró-reitoria de 
Administração  

ID Ação de Contingência Responsável 

1 Aguardar a liberação do orçamento Ordenador de despesas/Diretoria 
Administrativa e Pró-reitoria de 
Administração 

2 Verificar a possiblidade da Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos executar o serviço 

Divisão de serviços e Diretoria 
Administrativa. 
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2 – Seleção do fornecedor 

RISCO 1 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixa (    ) Média ( X ) Alta 

ID DANO 

1 ATRASO NO ANDAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

ID Ação Preventiva Responsável 

1 Exigência de qualificação técnica compatível 
com o objeto licitado. 

Divisão de Serviços, Diretoria Administrativa e 
Divisão de Gestão de Materiais 

ID Ação de Contingência Responsável 

1 Revisar o edital Divisão de Contratos, Divisão de Serviços e 
Diretoria Administrativa, 

 

RISCO 2 – DEFICIÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO; CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E 
SAMÇÕES, ENTRE OUTROS 

Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixa (    ) Média ( X ) Alta 

ID DANO 

2 REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA 

ID Ação Preventiva Responsável 

1 Preparar o Edital conforme modelos-
padrão disponibilizados pela AGU, 
conforme portaria interna. Revisar o Edital. 

Divisão de Contratos, Divisão de Infraestrutura, 
Diretoria Administrativa e Divisão de Gestão de 
Materiais 

ID Ação de Contingência Responsável 

1 Esclarecimentos / Avisos no Comprasnet / 
Republicação do Pregão. 

Divisão de Gestão de Materiais 

2 Revogação / anulação da Licitação. Divisão de Gestão de Materiais e Diretoria 
Administrativa 
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3 – Gestão do contrato 

RISCO 1 – DESCONHECIMENTO DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO 

Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixa (    ) Média ( X ) Alta 

ID DANO 

3 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL 

ID Ação Preventiva Responsável 

1 Capacitar regularmente e adequadamente o 
Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio. 

Divisão de Gestão de Materiais, Divisão De 
Serviços e Diretoria Administrativa 

ID Ação de contingência Responsável 

1 Revogação / anulação da Licitação. Divisão de Gestão de Materiais e Diretoria 
Administrativa 

RISCO 2 – INÉRCIA FRENTE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTATUAIS 

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (    ) Média ( X ) Alta 

ID DANO 

1 FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO 

ID Ação Preventiva Responsável 

1 Documentar o acompanhamento da 
fiscalização. 

Fiscal Administrativo do Contrato. 

2 Capacitar regularmente e adequadamente o 
Fiscal Administrativo bem como o Gestor do 
Contrato. 

Divisão de Contratos e Divisão de Serviços 

3 Incentivar a permanência dos fiscais na 
função que lhe foi confiada. 

Diretoria Administrativa 

4 Compatibilizar o quantitativo e a 
complexidade dos contratos para cada fiscal. 

Diretoria Administrativa 

ID Ação de Contingência Responsável 

1 Substituição do(s) Fiscal(is) Administrativo(s) do Diretoria Administrativa 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
 

 

 

Estudo Preliminar – Serviço de Jardinagem. Lauda 42 
 

Contrato. 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
 

 

 

Estudo Preliminar – Serviço de Jardinagem. Lauda 43 
 

 

15. INDICE DE MENSURAÇÃO DE RESULTADOS - IMR 

O IMR deverá ser elaborado pela Equipe de Planejamento, cabendo à diretoria 

administrativa instruir o requerente dando os subsídios necessários para que a equipe 

possa realizar o IMR. 

O IMR – Índice de Mensuração dos Resultados, é o documento que irá aferir o 

atingimento das metas da empresa contratada para a prestação dos serviços durante a 

vigência do contrato. 

A proposta é a aferição a partir de quatro indicadores, a saber: 

Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio de quatro 
indicadores de qualidade: uso dos EPI's e uniformes, tempo de resposta às solicitações 
da contratante, prazo de execução dos serviços e qualidade dos serviços prestados. 

Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios 
apresentados nas tabelas abaixo. 

Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de 
qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a 
qualidade dos serviços. 

 A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 
(zero) e 100 (cem), correspondentes respectivamente às situações de serviço 
desprovido de qualidade e serviço com qualidade elevada. 

 As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os 
mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade. 

 

INDICADOR 1 - USO DOS EPI'S E UNIFORMES 

ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade Mensurar o atendimento as exigências específicas relacionadas a 
segurança do trabalho, fornecimento e uso dos uniformes. 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 

Instrumento de medição Constatação formal de ocorrências 

Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros 

Periodicidade Somente quando houver serviços sendo prestados 
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Mecanismo de Cálculo Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de 
referência (por dia) 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no pagamento Sem ocorrências = 20 Pontos 

1 1 ocorrência = 18 Pontos 

2 2 ocorrências = 16 Pontos 

3 3 ocorrências = 14 Pontos 

4 4 ocorrências = 12 Pontos 

5 5 ou mais ocorrências = 0 Pontos 

Sanções Ver item 25. 

Observações  

 

INDICADOR 2 - TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE 

ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade Mensurar o atendimento as exigências específicas relacionadas: 

a) A segurança do trabalho  
b) Fornecimento de materiais 
c) Uso dos uniformes. 
d) Demais solicitações enviadas da contratante por email. 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês de prestação dos serviços. A 
contratada tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para responder. 

Instrumento de medição Constatação formal de ocorrências 

Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros 

Periodicidade Por evento/solicitação à contratante 

Mecanismo de Cálculo Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo 
de resposta superior à meta 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço 
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Faixas de ajuste no pagamento Sem ocorrências = 20 Pontos 

1 1 resposta com atraso = 18 Pontos 

2 2 respostas com atrasos = 16 Pontos 

3 3 respostas com atrasos = 14 Pontos 

4 4 respostas com atrasos = 12 Pontos 

5 5 ou mais respostas com atrasos = 0 Pontos 

Sanções Ver item 25. 

Observações O que se busca com esse indicador é obter ciência e 
comprometimento quanto a resolução das demandas 
levantadas pela contratante o mais breve possível, mesmo que a 
resolução definitiva de determinada demanda se dê em maior 
tempo. 

 

INDICADOR 3 – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade Mensurar a conclusão da execução dos serviços 

Meta a cumprir 1.000 metros quadrados a ser executado no máximo em 3 dias 
úteis, exceto se a Contratante tiver dado causa ao atraso. 

Instrumento de medição Constatação formal de ocorrências 

Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros 

Periodicidade Por chamado no mês de prestação dos serviços. 

Mecanismo de Cálculo Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo 
de execução superior ao prazo estipulado. 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no pagamento Sem ocorrências = 35 Pontos 

Uma ou mais ocorrências = 0 Pontos 

Sanções Ver item 25. 

Observações O que se busca com esse indicador é obter ciência e 
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comprometimento quanto a execução dos serviços no prazo e ao 
mais breve possível. 

 

INDICADOR 4 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade Garantir o nível de qualidade global na prestação do serviço 

Meta a cumprir Quanto maior melhor 

Instrumento de medição Pesquisa de satisfação por meio de formulário eletrônico 

Forma de acompanhamento Aplicação mensal de pesquisa de satisfação 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo Descrita na Planilha de Avaliação da Qualidade dos Serviços 
prestados  

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no pagamento De 0 a 25 Pontos conforme resultados da pesquisa 

Sanções Ver item 25. 

Observações Quesitos avaliados na pesquisa encontra-se no formulário abaixo 

 

 

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

A – Somatório do Grau de Satisfação por quesito (O+B) Ótimo Bom Regular Irregular 

    

 

B – Total de avaliações por quesito  
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(excluindo-se os N – Não se aplica/ Não sei responder) 

C - Pontuação por Quesito= (A/B )*25 

D – Pontuação Total = (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)/ 9  

Observações: 

 - O formulário de avaliação dos serviços poderá ser disponibilizadas no sitio oficial do campus para 
preenchimento do público usuário a partir do vigésimo dia de cada mês, permanecendo disponível 
até o final do primeiro dia útil do mês subsequente. 

 - Caso seja verificado pela Equipe de Fiscalização do Contrato, que as avaliações não condizem com 
a qualidade do serviço realmente prestado, as avaliações poderão ser desconsideradas, mediante 
relatório da Equipe de Fiscalização. 

 - Não havendo avaliações para o quesito, será considerada a pontuação máxima. 

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO 

3.1 As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme métodos 
apresentados nas tabelas acima. 

3.1.1. A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no 
intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, 
conforme fórmula abaixo: 

Pontuação total do serviço =                    Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2” + Pontos 
“Indicador 3” + Pontos “Indicador 4”. 

 

3.2. Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela pontuação 
total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo: 

Faixas de pontuação de 
qualidade da ordem de 

serviço 

Pagamento devido Fator de Ajuste de nível de 
serviço 

De 80 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00 

De 70 a 79 pontos 97% do valor previsto 0,97 

De 60 a 69 pontos 95% do valor previsto 0,95 

De 50 a 59 pontos 93% do valor previsto 0,93 
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De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 0,90 

Abaixo de 40 pontos 90% do valor previsto mais multa 0,90 + Avaliar necessidade 
de aplicação de multa 

contratual 

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de 
nível de serviço)] 

3.3 A avaliação abaixo de 40 pontos por três vezes ensejarão a rescisão do contrato. 

CHECK LIST PARA A AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS 

Indicador Critério (Faixas de 
Pontuação) 

Pontos Avaliação 

1 – Uso dos EPI's e 
uniformes 

Sem ocorrências 20  

1 ocorrência 18 

2 ocorrências 16 

3 ocorrências 14 

4 ocorrências 12 

5 ocorrências ou mais 0 

2 – Tempo de resposta 
às solicitações da 
contratante 

Sem atrasos 20  

1 resposta com atraso 18 

2 respostas com atraso 16  

3 respostas com atraso 14  

4 respostas com atraso 12  

5 respostas com atraso 
ou mais 

0  

3 – Prazo de execução 
dos serviços 

Sem ocorrências 35  

Uma ou mais ocorrências 0  
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5 – Qualidade dos 
serviços prestados 

Conforme resultados da 
pesquisa 

0 – 25  

Pontuação Total do Serviço  
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16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E 

RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos 

Preliminares realizado por esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que: 

(  X ) É VIÁVEL, esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com 

base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de 

maio de 2020, da SEGES/ME. 

(   ) NÃO É VIÁVEL, esta equipe de planejamento declara inviável esta contratação 

com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 

22 de maio de 2020, da SEGES/ME. 

A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão acima em 

razão do(s) seguinte(s) motivo(s): 

A contratação de empresa na prestação dos serviços de roçagem especificados 

neste estudo é viável. Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação de 

empresa especializada é essencial para o bom funcionamento do Campus. 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida do ponto de 

vista técnico e gerencial do contrato, sendo necessária análise de viabilidade 

econômico-financeira e jurídica pelas autoridades competentes para que ela possa 

tomar ciência do ato e as providências cabíveis. 

17. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE ESTUDO 

PRELIMINAR 

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de 

Planejamento entende que: 

( X ) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR 

DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas. 
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(    ) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARÁTER 

SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso 

restrito          

 

18. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

A Equipe de Planejamento, responsável pela elaboração deste Estudo 

Preliminar, foi composta pelos integrantes a seguir identificados: 

 

 

 

____________________ 

Patrícia Milhomem Gonçalves 

Chefe da Divisão de gestão de materiais 

Matrícula SIAPE: 17634225 

 

 

___________________ 

Fabricio Fernando Cruz da Silva 

Chefe da Divisão de serviços 

Matrícula SIAPE: 11840028 

 

19. DA APROVAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR 

19.1. A Equipe de Planejamento da UNIFESP - Campus São José dos Campos 

submete este Estudo Preliminar às Diretorias Administrativa e Acadêmica para 

aprovação ou apresentação de alterações: 

(  X     )  Aprovo. 

(       )  Aprovo mediante o atendimento das seguintes recomendações: 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

(     ) Não aprovo, em razão de: _________________________________________. 
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São José dos Campos - SP, 29 de julho de 2020. 

 

 

 

 

____________________ 

Débora Nunes Lisboa  

Diretora Administrativa do Campus São 

José dos Campos 

Matrícula SIAPE: 17635574 

 

 

___________________ 

Horácio Hideki Yanasse  

Diretor Acadêmico do Campus São 

José dos Campos 

Matrícula SIAPE: 6653461 

 

 


