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ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 

 

 

 

Requerente: SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

LTDA. 
 

Em resposta aos pedidos de esclarecimentos, feitos pela empresa SOCIALIZA 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ao edital de licitação da 

Concorrência SERIS nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 

execução de serviço de operacionalização da unidade prisional do agreste com lotação de até 960 

(novecentos e sessenta) reeducandos do sexo masculino, podendo ser condenados ou provisórios, 

mediante o regime empreitada por preço global, conforme as descrições contidas no Anexo I do 

supracitado edital, passamos as seguintes informações: 

Esclarecimentos 1 - Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto 

A Estação da Estação de Esgoto está dentro das atribuições da Manutenção Predial, por este motivo 

no Anexo I do Edital, em seu item 4 consta no quadro de pessoal a contratação de “Encarregado de 

Manutenção”, “Operado de Sistema de ETE”, “Artífice (oficial de manutenção)” e “Auxiliar de 

Manutenção” dentre outros, e nos itens 9, 22 e 23 dispõe da responsabilidade da contratada quanto a 

manutenção preventiva e corretiva da ETE, e no item 13 dispõe sobre a previsão de suas despesas, 

bem como consta no Apenso I do Anexo I do Edital. 

 

4.  QUADRO DE PESSOAL 

4.1. Será mantida, pela CONTRATADA, cobertura nos principais postos de 

serviços, de acordo com os setores e jornadas discriminados no quadro de 

pessoal seguinte: 

QUADRO DE PESSOAL 

A - MÃO DE OBRA Regime Nº Empregados 

... ... ... 

Encarregado de Manutenção 40 horas 1 

Operador de Sistema de ETE 40 horas 1 

Artifice (oficial de manutenção) 40 horas 2 

Auxiliar de Manutenção 40 horas 2 

... ... ... 

(...) 

 

8. OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDEM: 

8.1.1. Os serviços de apoio administrativo serão prestados por pessoal 

empregado, nas seguintes áreas: Manutenção Predial, Manutenção de 

Máquinas, Comunicação, Transportes, Secretariado, Serviços Gerais, 
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Serviços de Limpeza, Serviços de Lavanderia, Informática, Identificação, 

Movimentação e Prontuário de Reeducandos e outros correlatos, de 

conformidade com o disposto na Lei de Execução Penal. (GRIFO NOSSO) 

(...) 

 

9. DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

... 

9.2. MANUTENÇÃO PREDIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

COMPREENDENDO: 

... 

9.2.5. A realização da manutenção e conservação periódica, preventiva e 

corretiva nos equipamentos, estações de tratamento de esgoto, máquinas, 

motores e outros afins, de acordo com as especificações de cada fabricante, 

através de empresa especializada ou por seus empregados; (GRIFO 

NOSSO) 

(...) 

 

13. VALORES REFERENCIAIS E CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE 

PREÇOS 

... 

13.2. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS 

O orçamento estimado do custo mensal para operacionalização do Presídio 

do Agreste, foi montado considerando a lotação máxima da unidade com os 

elementos de despesas relativos aos custos com a remuneração e os 

benefícios dos empregados da empresa a ser contratada; as despesas 

administrativas, representadas pelo consumo de combustíveis, manutenção 

predial e dos equipamentos e utensílios, além da remuneração empresarial, 

taxa de administração, amortização dos investimentos e tributos devidos 

sobre a prestação do serviço denominado PREÇO BÁSICO (PB) e as 

despesas e programas aplicáveis aos internos, também acrescidos da 

remuneração empresarial e taxa de administração e tributos devidos da 

prestação do serviço, denominados doravante de PREÇO 

COMPLEMENTAR (PC). (GRIFO NOSSO) 

... 

13.4. PREÇO COMPLEMENTAR (PC) 

... 

A população carcerária utilizada para o dimensionamento dos valores pagos 

nas faturas mensalmente, são apuradas diariamente, e esse quantitativo é 

utilizado para cálculos do valor da diária do preso, cujos custos são 

formados por mão de obra, por alimentação servida, serviço de lavanderia, 

medicações utilizadas, kit higiênico, roupa de cama e banho, uniformes, 

manutenção predial e de equipamentos e demais insumos e caso utilizado 

o divisor simples de 30 dias provocaria prejuízos, ora para o erário público 
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hora para a empresa privada, razão pela qual utiliza-se o cálculo preciso 

considerando o número real de dias que possui o ano, que são 30,41667 

(...) 

 

22. RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

22.1. Compete à CONTRATADA: 

... 

22.1.21. Proceder ao monitoramento constante das instalações, motores 

e equipamentos da subestação de energia, água e estação de tratamento 

de esgoto para verificar qualquer anormalidade, dando disso imediata 

informação à CONTRATANTE. (GRIFO NOSSO) 

(...) 

 

23. CRITÉRIOS DE GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

... 

23.1.1. São consideradas infrações leves:  

... 

23.1.1.4. Nos processos de gestão de serviços:  

... 

i) falta de checagem periódica ou comunicação extemporânea à 

CONTRATANTE sobre problemas que possam interferir no correto 

funcionamento dos equipamentos e sistemas elétricos, inclusive subestação 

de energia, e, da estação de tratamento de esgoto. (GRIFO NOSSO) 

(...) 

Esclarecimentos 2 - Coleta de Lixo e Lavanderia 

As despesas com os serviços de coleta de lixo e lavanderia compõem o Preço Complementar, deste 

modo desconsiderar as referidas despesas no preço básico. 

Esclarecimentos 3 – Despesas Indiretas, Lucro e Impostos/Benefícios aos Empregados 

Conforme edital aplica-se os Custos Indiretos, Tributos e Lucro tanto no Preço Básico como para o 

Preço Complementar conforme modelo de carta de apresentação da proposta constantes tanto no 

Anexo I/Apenso I e Anexo III do Edital. Contudo, no modelo de Planilha de Custos e Formação de 

Preços da Mão de Obra (Apenso I do Anexo I do Edital) já está incidido os Custos Indiretos, 

Tributos e Lucro para cada funcionário conforme Módulo 6, logo caso estes não poderão ser 

cobrados sobre a alínea “A” que compõe o Preço Básico. 

O mesmo se aplica aos benefícios de empregados, pois, no modelo de Planilha de Custos e 

Formação de Preços da Mão de Obra (Apenso I do Anexo I do Edital) já está incidido os Benefícios 

para cada funcionário conforme Submódulo 2.3, logo caso estes não poderão ser cobrados sobre a 

alínea “B” que compõe o Preço Básico. Vale salientar que consta no Anexo I/Apenso I do Edital a 

informação de que “B - Benefício de Empregado” faz parte da planilha mão de obra entre parênteses. 

(...) 
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B–BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS (PLANILHA MÃO DE OBRA) 

(...) 

Esclarecimentos 4 – Despesas com o fornecimento de água 

As despesas decorrentes do consumo de água serão de responsabilidade da CONTRATANTE.  

Esclarecimentos 5 – Veículos e Combustíveis 

Conforme os itens 9.1.3 e 9.1.4 do Anexo I do Edital, os veículos necessários aos serviços de 

transportes de reeducandos e servidores públicos serão fornecidos pela CONTRATANTE, e apenas 

estes serão de sua responsabilizará todos os ônus decorrentes da manutenção, combustíveis, 

lubrificantes e revisões.  

 

9.1. SERVIÇOS DE TRANSPORTES, COMPREENDENDO 

... 

9.1.3. Todos os veículos necessários aos serviços de transportes de 

reeducandos e servidores públicos serão fornecidos pelo 

CONTRATANTE. Estes serão dirigidos por servidor da 

CONTRATANTE; 

... 

9.1.5. A CONTRATANTE responsabilizar-se-á por todos os ônus 

decorrentes da manutenção, combustíveis, lubrificantes e revisões, da 

frota oficial do CONTRATANTE; 

Esclarecimentos 6 – Valor referência/estimado 

Segue abaixo o valor referência/estimado:  

Composição do Valor Valor 

Preço Básico (PB) R$ 2.946.553,65 

Quantidade de dias por mês 30,41667 

Capacidade de unidade (k) 960 

Preço diário por interno (DI) R$ 62,71 

Preço complementar (PC) R$ 1.831.098,09 

Preço Global Mensal (PB+PC) R$ 4.777.651,74 

Prazo da contratação (meses) 60 meses 

Valor Global da Contratação R$ 286.659.104,40 

Esclarecimentos 7 – Conceito de equipe técnica [item 8.12 do edital] 

O item 8.1.2 do Edital, o qual solicita a relação dos profissionais da equipe técnica em ordem 

alfabética, com indicação do respectivo tempo de atuação, requer a relação dos funcionários 

pertencentes ao quadro de pessoal da empresa participante, os quais deverão esta relacionado aos 

cargos descritos no item 4.1 do edital, ou seja, o item 4.1 traz a relação dos cargos, regime de 

contratação e número de empregados, e o item 8.12 solicita a relação destes profissionais em ordem 

alfabética, com indicação do respectivo tempo de atuação na empresa.  
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Esclarecimentos 8 – Fator Experiência (itens 1.a, 1.b, 1.c e 1.d) e o Fator Qualificação Técnica da 

Equipe (itens 2.a e 2.b). [item 8.1.1.1 do edital] 

Os subitens constantes no FATOR DE PONTUAÇÃO I - CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA 

PROPONENTE (item 1 do Anexo II do Edital) são: 1.1. Atuação no Mercado; e 1.2. Experiência.  

E os subitens constantes no FATOR DE PONTUAÇÃO III – QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES 

TÉCNICAS (item 3 do Anexo II do Edital) são: 3.1. Programa de Formação do Pessoal; e 3.2. 

Diretivas de Segurança. 

Desta forma, a Proposta Técnica deve especificar, com clareza, os fatores CAPACITAÇÃO E 

EXPERIÊNCIA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA e QUALIFICAÇÃO DAS 

EQUIPES TÉCNICAS, conforme especificado no ANEXO II. E as informações a serem prestadas 

para efeito de avaliação técnica (pontuações) deverão ser declaradas, nos termos do ANEXO II 

desta Concorrência, que especificará, de maneira clara, o Fator Capacitação e Experiência (itens 1.1 

e 1.2), Fator Qualificação Técnica da Proposta (itens 2.1 e 2.2.)  e o Fator Qualificação da Equipe 

Técnica (itens 3.1. e 3.2.). 

Esclarecimentos 9 – PONTUAÇÃO DOS FATORES DE PREÇOS DAS PROPOSTAS [item 4 do 

Anexo II do Edital] 

O item 4 (A PONTUAÇÃO DOS FATORES DE PREÇOS DAS PROPOSTAS TOTALIZARÁ 

NO MÁXIMO  100 PONTOS, OBEDECIDOS AOS SEGUINTES CRITÉRIOS) do ANEXO II do 

Edital só contém uma alínea, logo onde se lê “b”, leia-se “a”.  

Vejam que o ANEXO II (CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA) do 

Edital corresponde ao Apenso III do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) do Edital, e lá esta 

correta a alínea “a”. 

Bem como, o ANEXO III do Edital corresponde ao Apenso II do ANEXO I do Edital 

Esclarecimentos 10 – Cronograma de etapas e de pagamentos [item 9.2. do Edital] 

Como disposto no Edital, à proposta comercial deverá ser apresentada pela licitante com o 

cronograma das etapas dos serviços e de seus respectivos pagamentos. Não existe critério pré-

adotado para este item. Devendo ser seguidos apenas os modelos disponibilizados em edital. 

Esclarecimentos 11 – O conteúdo e as informações no Anexo II e Apenso III são idênticos? 

SIM. Como dito no esclarecimento 9, o ANEXO II (Critérios para Avaliação da Proposta Técnica) 

do Edital corresponde ao Apenso III do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital, bem como, o 

ANEXO III (Proposta Comercial) do Edital corresponde ao Apenso II do ANEXO I (Termo de 

Referência)  do Edital. 

Esclarecimentos 12 – Envelope “A” [Apenso III do Termo de Referência] 

Conforme item 4 do Edital, a apresentação dos documentos de habilitação e proposta deverão ser 

entregues em 3 envelopes distintos, sendo o ENVELOPE Nº 01 para apresentação da 

Habilitação/Qualificação Mínima, o ENVELOPE Nº 02 para apresentação da Proposta Técnica, e o 

ENVELOPE Nº 03 para apresentação da Proposta Comercial, logo, o envelope “A” citado no 
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Apenso III do ANEXO I do edital, que corresponde ao ANEXO II do Edital, refere-se ao 

ENVELOPE Nº 02, pois trata de proposta técnica. 

Esclarecimentos 13 – Título “B” e Titulo “A” [Apenso III do Termo de Referência e Anexo II do 

Edital] 

O “Título B deste Apenso I” refere-se ao Preço Complementar (PC) do Apenso I do Termo de 

Referência, bem como “Apenso I – Titulo A” refere-se ao Apenso I do Termo de Referência - 

Benefícios de Empregados (Planilha Mão De Obra). 

Esclarecimentos 14 – declaração dos instrumentos [Requisito 4 do item 3.1. do Apenso III do 

Termo de Referência e Anexo II do Edital] 

Quanto a este pedido de esclarecimento, informamos que trata de um erro de digitação, pois trata na 

verdade DECLARAÇÃO DOS INSTRUTORES. 

 Esclarecimentos 15 – Ação 2 [item 2.1 do Apenso III do Termo de Referência e Anexo II do 

Edital] 

Conforme descrito na Ação 2 (Atividades Educacionais) a promoção de ensino formal será 

mediante convênio, e cuja despesas tem previsão no Preço Complementar (PC) no Apenso I do 

Termo de Referência: Programas Diversos, Programas Educacionais / Ressocialização, etc.  

Ação 2 – Atividades Educacionais: 

Nesta ação as atividades deverão ser direcionadas a promoção de ensino 

formal, ficando a alfabetização e o ensino fundamental ao encargo de 

professores disponibilizados pela licitante, e por mecanismos outros para 

elevação do nível de escolaridade dos presos, prioritariamente com o foco 

na alfabetização e no ensino fundamental (de 1ª à 8ª séries), mediante 

Convênio, obedecendo ao calendário e grade curricular da Secretaria 

Estadual de Educação, com o mínimo de duas (2) salas de aula para 

funcionamento de no mínimo 04 (quatro) turmas. (GRIFO NOSSO) 

Vale salientar que, conforme item 7.7. do Edital, a execução da educação formal básica para os 

reeducandos é atribuição do pedagogo. 

7.7. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA 

COMPREENDEM: 

7.7.1. A coordenação e promoção da educação formal básica para os 

reeducandos; 

... 

7.8.2.12. As empresas que firmarem convênios com o Governo serão 

responsáveis pela manutenção das instalações físicas ocupadas, bem como, 

pelas despesas decorrentes do consumo de água, luz, gás e telefone, 

inclusive da manutenção dos geradores e acessórios de energia elétrica e 

outros recursos disponibilizados. (GRIFO NOSSO) 

... 
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Com relação ao ensino fundamental, este se encerrará de acordo com a legislação vigente, que neste 

caso será ate a 9ª série.  

Comissão Permanente de Licitação, da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão 

Social, em Maceió/AL, aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2021. 

 

Maceió/AL, 03 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Patrick Azevedo Cavalcante 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria/Seris nº 006/2021 (DOE 08.03.2021) 
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