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Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA DE ESTADO DE 

RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - SERIS, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, sediada na Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220, 

realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, nos termos 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 

Edital. 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

1. A presente Licitação tem por objetivo 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 deste edital. 

CAPÍTULO II - DO RECEBIMENTO DO EDITAL 

2. O presente Edital de Concorrência estará disponível aos interessados, no site: 

www.seris.al.gov.br, e pessoalmente na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Prédio 

Sede da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, situado na Rua dez de 

novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220, no horário das 08 às 14hs (horário 

local). 

2.1. Os esclarecimentos e informações sobre a presente licitação, serão enviadas a Comissão 

Permanente de Licitação - CPL até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, no mesmo horário e local definido do item anterior deste Edital. 

CAPÍTULO III – DA RECEPÇÃO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

3. A Comissão Permanente de Licitação da SERIS receberá os documentos de habilitação e 

proposta em sessão pública a ser realizada, conforme indicado a seguir: 

3.1. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL  do Prédio Sede da Secretaria de 

Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, situado na Rua dez de novembro, 256, 

Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220; 

3.2. Data: 20.12.2021; 

3.3. Horário: 09 horas (horário local); 

3.4. Se no dia supracitado não houver expediente, esta Concorrência será realizada no primeiro dia 

subseqüente de funcionamento que lhe seguir. 

CAPÍTULO IV – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBJETO 

http://www.seris.al.gov.br/
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4. Os documentos referentes à habilitação e proposta, necessários à participação dos interessados na 

presente licitação serão recepcionados, no dia, hora e local designados no CAPÍTULO III deste 

Edital, em três invólucros separados, devidamente numerados, lacrados e respectivamente 

identificados, fazendo constar em cada um dos envelopes, além da razão social da licitante, o 

seguinte texto: 

 

4.1. ENVELOPE N. º 01 – HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO MINIMA 

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SERIS/AL 

PROCESSO 34000.5154/2019 - Concorrência SERIS N.º 001/2021 

DIA 20.12.2021 ÀS 09 HORAS (horário local) 

OBJETO: 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. 

Identificação da licitante: Razão Social, Endereço, CNPJ, telefone, fax. 

 

4.2. ENVELOPE N. º 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SERIS/AL 

PROCESSO 34000.5154/2019 - Concorrência SERIS N.º 001/2021 

DIA 20.12.2021 ÀS 09 HORAS (horário local) 

OBJETO: 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. 

Identificação da licitante: Razão Social, Endereço, CNPJ, telefone, fax. 

 

4.3. ENVELOPE N. º 03 – PROPOSTA COMERCIAL 

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SERIS/AL 

PROCESSO 34000.5154/2019 - Concorrência SERIS N.º 001/2021 

DIA 20.12.2021 ÀS 09 HORAS (horário local) 

OBJETO: 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. 

Identificação da licitante: Razão Social, Endereço, CNPJ, telefone, fax. 

CAPÍTULO V - DO REPRESENTANTE LEGAL 

5. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, devidamente munido de 

credencial, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo 

assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes 

identificar-se, exibindo cédula de identidade. 

5.1. Por credenciais entende-se: 

a) habilitação do representante mediante instrumento de procuração específica para a presente 

licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente 

ter poderes para a devida outorga; 
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b) caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade de representá-

la. 

5.2. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, 

porém, impedirá o seu representante legal, de se manifestar ou responder pela mesma. 

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6. Poderão participar desta Concorrência, as pessoas jurídicas no ramo pertinente ao objeto desta 

concorrência, bem como possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Capítulo VII - 

DA HABILITAÇÃO, e não estejam inseridos no item 6.1. deste edital. 

6.1. Não poderão participar desta Concorrência, as pessoas jurídicas que se enquadrarem em uma 

ou mais das seguintes situações: 

a) que tenha declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade;  

b) que esteja sob regime de concordata ou falência; 

c) que esteja suspensa de participar em licitações ou impedida de contratar com o Estado de 

Alagoas; 

d) cujos dirigentes, gerentes e sócios, detentores de 5% (cinco por cento) do capital social, 

responsável e técnicos, sejam dirigentes ou servidores do Estado de Alagoas, conforme trata o Art. 

9º, incisos II e III, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

6.1.1. Os impedimentos acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena 

de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

CAPÍTULO VII - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

7. A Comissão Permanente de Licitação somente aceitará participação de empresa especializada, 

cujo objetivo social, expresso no ato de constituição, especifique atividade pertinente e compatível 

ao objeto desta Concorrência. 

 

7.1. As empresas interessadas em participar desta licitação, deverão promover a sua habilitação, 

mediante a apresentação dos seguintes documentos que deverão constar no envelope n.º 01. 

7.2. REGULARIDADE JURÍDICA: 

7.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

7.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício; 

7.3 REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA 
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7.3.1. Prova de inscrição junto ao cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ, do Ministério da 

Fazenda, com situação cadastral ativa. 

7.3.2. Prova de inscrição junto ao cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, 

relativo à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o 

objeto licitado, no prazo de validade. 

7.3.3. Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND, no prazo de validade. 

7.3.4. Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, mediante apresentação do certificado de regularidade do Fundo de Garantia - CRF, no prazo 

de validade. 

7.3.5. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à divida ativa da União, 

da sede da licitante, no prazo de validade nos termos da portaria conjunta PGFN/SRF nº 3 de 

22/11/2005, alterada pela portaria conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 

7.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, quando existir, 

pertinente ao seu ramo de atividade e relativo aos tributos relacionados com o objeto licitado. 

7.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, relativo aos 

tributos relacionados com o objeto licitado. 

7.3.7.8. Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

7.3.7.9. Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

7.3.7.10. Declaração que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

7.3.7.11. Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

7.3.7.12. Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

7.3.7.13. Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal; 

7.3.7.14. Declaração que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 

93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

7.3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e no Edital. 

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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As licitantes deverão comprovar as exigências estabelecidas nos critérios e subcritérios do sistema 

de pontos de avaliação da Proposta Técnica, nos termos dispostos no Anexo II - CRITÉRIOS 

PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. 

7.4.4.1 As licitantes deverão comprovar que o(s) responsável(is) técnicos, na data prevista para a 

entrega da proposta, possui(em) vínculo permanente com a empresa, através de contrato de trabalho 

anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contrato de prestação de serviço, 

livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de 

nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a 

descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional. 

7.4.5. Declaração de que a equipe apresentada na proposta técnica será mantida durante toda a 

vigência do contrato, admitindo-se substituições por profissionais do mesmo nível técnico, desde 

que aprovados previamente pela Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS.  

7.4.6 As declarações, sujeitas às penas da lei, deverão ser assinadas pelo representante legal da 

empresa, com identificação clara e objetiva de seu subscritor. 

7.4.7. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS se reserva o direito de 

efetuar as diligências que julgar necessárias para aferir se a qualificação técnica apresentada atende 

aos requisitos estabelecidos neste Edital e na lei nº 8666/93. 

7.4.8 Os atestados e ou certidões deverão ser apresentados no original ou cópia autenticada por 

órgão competente, em papel timbrado do emitente, datados, assinados, com identificação clara do 

órgão (denominação social, CNPJ, telefone e endereço) e de seus subscritores.  

7.5  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados por mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

7.5.1.1. 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. 

7.5.1.2. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um), 

resultantes da aplicação das fórmulas:  

                    

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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7.5.2. Prova de capital social realizado e integralizado de, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 

Reais) devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária, ou no 

registro cível das pessoas jurídicas, em se tratando de sociedade simples. Até a data de abertura do 

certame será levado em consideração, para análise, o capital social registrado até o mês de 

apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices 

oficiais. 

7.5.3. Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

emitida pelo distribuidor com jurisdição na sede da pessoa jurídica, expedida há, no máximo, 60 

(sessenta) dias a contar da data fixada para o recebimento das propostas.  

7.5.3.1. No caso de sociedade simples não registrada na Junta Comercial, deverá ser apresentada 

certidão negativa do distribuidor cível com jurisdição na sede da licitante. Deverão constar 

esclarecimentos sobre as ações porventura existentes, através de certidão de objeto e pé. 

 

7.5.4. Os documentos de habilitação deverão ser numerados e rubricados e poderão ser apresentados 

no original ou em copias autenticadas. 

 

7.5.5. Todos os documentos expedidos pela sociedade deverão ser subscritos por seu representante 

legal. 

CAPÍTULO VIII - DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02 

8.1. O envelope n. º 02, referente à Proposta Técnica, conterá o seguinte: 

 

8.1.1. Proposta Técnica que deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, datilografada ou 

editorada por processamento eletrônico de dados, contendo termo de abertura e de encerramento, 

numerada, rubricada e assinada, devendo especificar, com clareza, os fatores Experiência e 

Qualificação Técnica da Equipe da licitante, conforme especificado no ANEXO II; 

 

8.1.1.1. 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 Experiência (itens 1.a, 1.b, 1.c e 1.d) e o Fator Qualificação Técnica da Equipe (itens 2.a e 

2.b). 

 

8.1.2. Relação dos profissionais da equipe técnica em ordem alfabética, com indicação do 

respectivo tempo de atuação. 

 

8.1.3. A relação dos técnicos deverá estar acompanhada de comprovação de vínculo permanente 

com a empresa, através de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato 

social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação do qual constem a 

indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas 

pelo profissional. 
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8.2. A Comissão Permanente de Licitação se reserva o direito de rejeitar proposta que contiver 

divergência nas condições básicas de fornecimento indicadas nos documentos desta licitação, bem 

como a que não oferecer informações suficientes para identificar e qualificar adequadamente o 

objeto proposto. 

 

8.3. As propostas técnicas serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação, que procederá 

à apreciação das mesmas. 

 

8.4. Os atestados de capacidade técnica das licitantes estrangeiras, deverão ser traduzidos e 

consularizados. 

CAPÍTULO IX - DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 03 

9. A proposta comercial (Envelope nº 03) será claramente formalizada, apresentada em via única, 

impressa em papel timbrado da licitante, não contendo emendas, rasuras ou entrelinhas, em idioma 

português, ressalvando-se as expressões técnicas de uso corrente. Será, ainda, rubricada em todas as 

suas folhas, devidamente assinada, e conterá as seguintes informações e documentos: 

  

9.1. Razão Social, CNPJ, CEP, endereço atual, banco, agência e número da conta - corrente do 

licitante, para efeito da emissão de nota de empenho e respectivo pagamento; 

 

9.2 Cronograma de etapas e de pagamentos.  

 

9.3. Somente será aceita a cotação em moeda nacional, em algarismos e também, por extenso, 

prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além do centavo, 

e os preços propostos serão de exclusiva e total responsabilidade das licitantes, não lhe cabendo, 

neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

 

9.4. As propostas que não estiverem cotadas em moeda corrente brasileira estarão automaticamente 

desclassificadas. 

 

9.5. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições 

estabelecidas neste Edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nele 

contidas. 

 

9.6. A proposta que não atender a todas as condições da licitação quer por omissão, quer por 

discordância, será desconsiderada. 

CAPÍTULO X – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

10. A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá, em envelopes distintos e 

devidamente lacrados, os documentos exigidos para o credenciamento, a habilitação e propostas. 
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10.2. Após o credenciamento, serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação 

de habilitação. 

 

10.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a reunião para 

análise da documentação de habilitação, e se julgar necessário, realizar diligências e consultas, 

marcando nova data e horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando, oportunamente, 

sua decisão às licitantes. 

 

10.4. Os documentos constantes do envelope “Habilitação”, serão rubricados por todas as licitantes, 

com representante legal presente à reunião para a licitação, e pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, permitindo-se aos interessados, o exame desta documentação, apenas na 

presença dos demais reunidos e durante a realização da mesma sessão. 

 

10.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 10.3., todos os envelopes que contenham as 

propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e 

licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja decidida a Habilitação. 

 

10.6. A Comissão Permanente de Licitação manterá em seu poder os envelopes contendo as 

propostas das empresas inabilitadas, devidamente lacrados e rubricados, até o término do período 

recursal, de que trata o inciso I, art.109, da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.7. O resultado da “Habilitação” será comunicado aos licitantes após o encerramento dessa 

primeira fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da abertura 

dos respectivos envelopes, caso contrário através de publicação na Imprensa Oficial. 

 

10.8. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 

“Habilitação”, passar-se-á ao procedimento de julgamento das “Propostas Técnicas”, caso contrário, 

a Comissão Permanente de Licitação marcará nova data para sua abertura. 

 

10.9. Iniciada a sessão para abertura das Propostas Técnicas, a Comissão, inicialmente, devolverá os 

envelopes de n.º 2 - Proposta Técnica e de n.º 3 - Proposta Comercial, devidamente lacrados e 

rubricados, às interessadas inabilitadas e, dando continuidade, abrirá os envelopes de n.º 2 - 

Proposta Técnica e rubricará os documentos neles contidos, facultando o exame das propostas aos 

representantes das empresas, que rubricarão suas folhas, permanecendo lacrados os envelopes de n. 

º 03 - Proposta Comercial; 

 

10.10. Uma vez rubricados os documentos dos envelopes de Proposta Técnica, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação procederá à análise e julgamento das propostas, podendo 

também encerrará a sessão, lavrando-se a respectiva Ata, de modo que sejam analisadas 

detalhadamente e julgadas estas propostas; 

 

10.11 O resultado, constituído da relação das licitantes qualificadas na fase de julgamento das 

Propostas Técnicas, caso a sessão seja suspensa, será divulgado e publicado na Imprensa Oficial, 

bem como o local e a data da nova fase; 
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10.12. Iniciada a sessão para abertura das Propostas Comerciais, o Presidente da Comissão 

devolverá o envelope de n. º 03, devidamente lacrado e rubricado, à(s) interessada(s) 

desclassificada(s) e, em seguida, abrirá os envelopes daquelas que obtiveram classificação. 

 

10.13. A Comissão rubricará os documentos das Propostas Comerciais e facultará o exame das 

mesmas às interessadas que também rubricarão suas folhas; analisadas as Propostas, o resultado, 

compreendendo a relação ordenada das licitantes classificadas, será posteriormente divulgado e 

publicado na Imprensa Oficial. 

 

10.14. É facultada a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não sendo aceito 

inclusão de qualquer documento ou informação após a hora prevista para recebimento dos 

envelopes. 

 

10.15. Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata seus 

reclames, ficando a critério dos membros da Comissão Permanente de Licitação considerá-lo ou 

não, não possuindo efeito de recurso, que tem seu próprio procedimento. 

 

10.16. Ocorrendo a desclassificação de todos os licitantes ou a inabilitação de todas as propostas a 

Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas. 

 

10.17. Quando da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas 

surgirem impugnações, recursos e/ou qualquer fato anormal, serão lavradas atas circunstanciadas, 

que mencionarão todas as licitantes, as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais 

ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, cujas atas, serão assinadas pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação e por todas as licitantes presentes. 

 

10.18. Serão desconsideradas as declarações feitas posteriormente, que não sejam sob a forma de 

recurso. 

 

10.19. Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será aceito pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO 

11.1. As propostas serão avaliadas e julgadas mediante os resultados dos critérios de avaliação da 

proposta técnica (Anexo II) e proposta de comercial (Anexo III) estabelecidos neste documento, 

sendo a Nota de Classificação Final (NC) obtida pela aplicação das seguintes fórmulas de cálculos: 

 

11.2. O critério de julgamento será o de “Técnica e Preço”, sendo considerada vencedora, a licitante 

que obtiver maior número de pontos, numa escala de 0 a 100, atribuindo-se: 

 

a) Para o Índice Técnico: IT - 60 pontos (fator de ponderação) 

b) Para o Índice de Preço IP - 40 pontos (fator de ponderação) 
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11.3. Na Avaliação Final aplicar-se-á a seguinte fórmula: 

 

)4()6( IPxITxAF   

 

Onde, AF=Avaliação Final; IT=Índice Técnico; IP=Índice de Preço; 6=Peso 60%;  4= peso 40%. 

 

11.4. Será declarada vencedora a empresa proponente que obtiver maior nota de avaliação final 

(AF). 

 

11.5. O resultado do julgamento das propostas será apresentado através de publicação no Diário 

Oficial do Estado de Alagoas. 

 

11.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto no §2º, incisos II 

e IV do art. 3º e § 2º do artigo 45, da Lei n.º 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro 

processo. 

 

11.7. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta, prevalecerá 

este último. 

CAPÍTULO XII - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

12. A competência para homologação e adjudicação desta licitação, será do Governador do Estado. 

CAPÍTULO XIII - DA CONTRATAÇÃO 

13. A licitante vencedora deverá assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da intimação para celebração do referido instrumento, conforme minuta. 

13.1. Farão parte integrante do instrumento contratual todos os elementos apresentados pela 

licitante vencedora que tenham servido de base à licitação, bem como as condições estabelecidas 

nesta Concorrência e seus anexos. 

 

13.2. A minuta do contrato é parte integrante deste Edital. 

CAPÍTULO XIV - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

14. O prazo de vigência deste contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir de publicação 

do extrato contratual no Diário Oficial do Estado. 

CAPÍTULO XV - DO PREÇO E REAJUSTE 

15. Os preços contratados em razão desta licitação poderão ser reajustáveis durante a vigência 

contratual, em conformidade com o art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

CAPÍTULO XVI - DO PAGAMENTO 
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16.1 Os serviços prestados deverão ser computados por etapas entregues e aceitas pelo Secretário de 

Estado, com o atesto do gestor da contratação, para o efetivo pagamento em até 20 (vinte) dias. 

 

16.2 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se 

adimplente com a Fazenda Pública Estadual. 

 

16.3 Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA apresente certidão negativa 

atualizada de débitos junto à Fazenda Estadual e tenha recolhido o valor de multa eventualmente 

aplicada. 

 

16.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em 

perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste instrumento 

contratual, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais 

incorreções. 

 

16.5. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da 

obrigação. 

 

16.6. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA. 

 

16.6.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à 

CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. 

 

16.6.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou 

a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

16.7. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da 

CONTRATADA, Banco XXXXXX, agência XXXXXXX, conta corrente n.º XXXXXX. 

 

16.8. Caso a CONTRATADA não apresente a certidão exigida no item 16.3., ou seja, verificada, a 

qualquer tempo, a irregularidade fiscal, o pagamento devido será suspenso. 

CAPÍTULO XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou 

dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 4.054/2008:  

 

17.1.1. advertência; 

 

17.1.2. multa;  

 

17.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar;  
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17.1.4. descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores;  

 

17.1.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

 

17.2. As sanções previstas nos subitens 17.1.1., 17.1.3., 17.1.4. e 17.1.5. deste Edital poderão ser 

aplicadas juntamente com a sanção de multa. 

 

17.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas 

de licitação ou dos contratos celebrados.  

 

17.4. A multa aplicável será de:  

 

17.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes 

a até 30 (trinta) dias de atraso; 

 

17.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material, 

calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 

caráter excepcional e a critério do órgão interessado, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

 

17.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor 

total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos 

subitens 17.4.1 e 17.4.2.;  

 

17.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido em entregar total ou parcialmente o material, 

calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;  

 

17.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato 

ou da Nota de Empenho;  

 

17.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto 

quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.  

 

17.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - 

Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela 

devidos ou cobrada judicialmente.  

 

17.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material, se dia de expediente normal no órgão 

interessado, ou do primeiro dia útil seguinte.  
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17.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade 

da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.  

 

17.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material, a Nota de Empenho 

ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em 

manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.  

 

17.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 

participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:  

 

17.9.1.- por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada 

permanecer inadimplente;  

 

17.9.2 - por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da 

execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

 

17.9.3 - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:  

 

17.9.3.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;  

 

17.9.3.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da contratação; 

ou  

 

17.9.3.3. for multada, e não efetuar o pagamento.  

 

17.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar, sendo aplicadas por igual período.  

 

17.11. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos 

informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação.  

 

17.11.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os 

prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 

impedimento aplicadas. 

  

CAPÍTULO XVIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

18. Das decisões proferidas pela Administração caberá: 
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18.1. Recurso, no prazo de 03 (três) dias, a contar da intimação do ato ou da abertura da licitação, 

nos casos de: 

 

a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 

 

18.2. Representação, ao Secretário da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - 

SERIS, no prazo de 02(dois) dias úteis contados da intimação da decisão relacionada com o objeto 

da licitação, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

18.3. Pedido de reconsideração de decisão ao Secretário da Secretaria de Estado de Ressocialização 

e Inclusão Social - SERIS, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

 

18.4. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do subitem 18.1., terá efeito suspensivo, devendo ser 

comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias. 

 

18.5. O recurso será dirigido ao secretário da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão 

Social - SERIS, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o qual poderá 

reconsiderar a sua decisão em 03 (três) dias, ou fazê-lo subir, devidamente instruído, no mesmo 

prazo, para julgamento superior, no prazo de 03 (três) dias. 

 

18.6. É vedado à licitante a utilização de recurso ou de impugnações com expediente meramente 

protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. 

 

18.6.1. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão de Permanente de Licitação arquivar 

sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor ao autor as aplicações das sanções cabíveis. 

 

18.7. Os recursos interpostos fora de prazo não serão conhecidos. 

CAPÍTULO IXX - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

19. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 340051 – Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social; 

Fonte: 0100 (Recursos do Tesouro Estadual); 

Programa de Trabalho: 14.421.0221.2008 - Manutenção das Unidades Prisionais; 

Elemento de Despesa: 3390-39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 

PO: 00001. 

CAPÍTULO XX – DA FISCALIZAÇÃO 

20. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
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assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 

da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

20.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos no Projeto Básico e na proposta. 

20.3. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: 

20.3.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

20.3.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; 

20.3.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios utilizados; 

20.3.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

20.3.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

20.3.6. A satisfação da Administração usuária. 

20.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 

respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

20.5. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido no Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades 

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

20.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Projeto Básico e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

CAPÍTULO XXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21. Durante o procedimento licitatório toda a documentação será entregue pessoalmente pelo 

representante credenciado da empresa, conforme o estabelecido no Capítulo III desta Concorrência. 

 

21.1. Após formalizada a entrega da documentação e proposta, não serão permitidos quaisquer 

adendos, acréscimos ou retificações aos mesmos. 
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21.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa a presente Concorrência. 

 

21.3. As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições desta Concorrência, cuja inobservância 

constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas propostas. 

 

22.4. Não serão admitidos consórcios, associações, cessão ou transferência, fusão cisão ou 

incorporação para o fornecimento relativo a esta licitação. 

 

22.5. Poderão ser solicitados às licitantes, informações, documentos ou esclarecimentos 

complementares, a critério da Comissão Permanente de Licitação. 

 

22.6. A presente licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público, ou anulada, por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei Federal n. º 

8.666/93, não cabendo às licitantes direito à indenização. 

 

22.7. Não será classificada a licitante que por inadimplência tenha dado causa à rescisão de contrato 

anteriormente celebrado com o Estado de Alagoas e a qual tenha sido aplicada qualquer das penas 

previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da aplicação da penalidade ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

 

22.8. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para a abertura 

das propostas, haverá divulgação utilizando-se dos mesmos meios empregados em relação ao texto 

original, reabrindo-se o prazo inicial entre a divulgação e a realização do certame, exceto quando a 

alteração não afetar a formulação da proposta. 

 

22.9. Os esclarecimentos e informações sobre a presente licitação, serão enviadas a Comissão 

Permanente de Licitação - CPL até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, pelo e-mail cpl@seris.al.gov.br e/ou cplseris.al@hotmail.com, ou por petição dirigida ou 

protocolada na Sede da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, 

sediado(a) na Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220. 

 

22.9.1. No prazo previsto, poderão ser feitas impugnações a quaisquer exigências previstas na 

presente CONCORRÊNCIA. 

 

22.10. A participação da licitante implica na aceitação plena de todos os termos desta Concorrência, 

independentemente de menção diversa em sua proposta. 

 

22.11. Os envelopes “02” e “03” da licitante inabilitada, não retirado pelo representante da 

interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em poder da Comissão Permanente de 

Licitação, devidamente lacrado, à disposição da empresa durante 10 (dez) dias corridos, a contar da 

citada data. 

 

mailto:cncpl@sgap.al.gov.br


 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Dez de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 

Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

22.11.1. Findo este prazo, será providenciada a remessa do mesmo à licitante interessada, através 

dos Correios, adotando-se as precauções de praxe. 

 

22.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo relevar 

omissões meramente formais, desde que não reste infringido o princípio de vinculação a este Edital. 

 

22.13. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Concorrência, será competente o Foro 

da Comarca de Maceió, Capital do Estado de Alagoas. 

 

22.14. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, os documentos apresentados, deverão estar 

datados dos últimos sessenta (60) dias até a data de recebimento dos envelopes, quando não 

contiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor, inclusive os atestados de 

capacidade técnica. 

 

22.15 Fazem parte integrante deste Edital: 

22.15.1 ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 

22.15.2. ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

22.15.3. ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL 

22.15.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

Maceió/AL, 01 de novembro de 2021. 

 

 

 

Patrick Azevedo Cavalcante 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria/Seris nº 006/2021 (DOE 08.03.2021) 

 

 

Fabiano Reis da Cunha Pinto 

Vice- Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Lucas Raphael Lopes Cabral 

Membro - Portaria/Seris nº 006/2021 (DOE 08.03.2021) 
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ANEXO I CONCORRÊNCIA SERIS Nº 001/2021 

TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS CONTINUADOS COM MDO COM DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS CONTINUADOS COM MDO COM DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E:34000.0000005154/2019 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PRESÍDIO DO AGRESTE - REGIME FECHADO 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O Termo de Referência se refere à 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.  

A responsabilidade da contratada fica limitada exclusivamente à execução das funções técnicos-

materiais relativos à execução penal (atividades de execução material das penas), conforme 

estabelecido em contrato, do qual fará parte o presente termo de referência.  

A contratação dos serviços previstos neste Termo de Referência não reduz nem exclui qualquer das 

competências do Poder Público relativas às atividades jurisdicionais e administrativo-judiciárias da 

execução penal previstos na Constituição Federal, na Lei nº 7.210 de 11/07/84 (Lei de Execução 

Penal) e suas alterações, de modo que a Contratada deve subordinar-se às determinações e 

fiscalizações dos agentes públicos competentes responsáveis para administração da Unidade 

Prisional.  

A atividade típica de Estado relativa à promoção das medidas de segurança, controle de disciplina e 

medidas judiciais cabíveis, incluindo o poder de polícia, visando o cumprimento da pena, e as 

medidas sócio-educativas de reintegração do reeducando a sociedade, permanecem sob exclusiva 

competência do Estado (atividades administrativo-judiciárias), salvo ainda a atuação da Defensoria 

Pública.   

Compete ao Estado o relacionamento com o Juízo da Execução Penal, e os demais órgãos da 

Execução na forma da LEP. 

 

DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DA SEGURANÇA 

 

1. SEGURANÇA EXTERNA 

1.1. Será da competência do CONTRATANTE, através de Policiais Penais ou de profissionais 

do seu próprio quadro, a manutenção dos serviços de guarda e segurança externa, efetuado pela 

ocupação das guaritas e perímetro da unidade prisional e de forma excepcional através da Polícia 

Militar do Estado de Alagoas; 

1.2. Os Policiais Penais e/ou Polícia Militar poderá adentrar na área interna da Unidade Prisional, 

nas situações de conflitos ou para execução de qualquer outras atividades que impliquem no 
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exercício do poder de polícia, e cuja avaliação e autorização será emanada pela Secretaria de Estado 

de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS. 

  

2.     CONTROLE INTERNO 

2.1 Será da competência da CONTRATADA a manutenção do Controle interno da Unidade 

Prisional, visando o monitoramento das atividades dos reeducandos e em apoio aos servidores da 

SERIS o cumprimento dos mandados de soltura, este após autorização expressa da Gerencia Geral 

da Unidade; 

2.2 A CONTRATADA manterá em seu quadro de pessoal, funcionários capacitados e 

habilitados para exercer o controle prisional interno; 

2.3. Será proibido aos funcionários da CONTRATADA, bem como àqueles designados pelo 

CONTRATANTE, para executar e fiscalizar as ações do controle interno, a utilização e porte de 

armas de fogo, agentes químicos, objetos cortantes e/ou pontiagudos e outros instrumentos 

correlatos, em todas as dependências da Unidade Prisional; 

2.4. Todos os funcionários da CONTRATADA, do CONTRATANTE, visitantes e outras pessoas 

que tenham a entrada autorizada, portarão obrigatoriamente crachás de identificação; 

2.5. Todos os funcionários da CONTRATADA, além do crachá de identificação, utilizarão 

uniformes; 

2.6.  Todos os visitantes, funcionários da CONTRATADA ou designados pelo CONTRATANTE 

para prestar serviços na Unidade Prisional, serão submetidos à revista para adentrar nas instalações. 

A forma e os procedimentos inerentes à revista serão regulamentados pela Gerente Geral da 

Unidade Prisional, em comum acordo com a CONTRATADA; 

2.7. As pessoas citadas no item anterior não poderão acessar a Unidade Prisional portando 

numerários, objetos pessoais ou profissionais tais como pastas, carteiras e demais volumes, 

permanecendo estes sob a guarda da portaria. Ainda serão submetidos ao processo de revistas, 

realizado por aparelhos detectores de metais. 

 

3.  ESCOLTA E TRANSPORTE DE REEDUCANDOS 

3.1. Os veículos que transportarão os reeducandos serão dirigidos apenas por servidores da 

CONTRATANTE. Durante a operação de transporte, o veículo será ocupado apenas pelo motorista 

e policiais penais ou policiais militares envolvidos na operação e os reeducandos, sendo 

expressamente proibido o transporte de outras pessoas, exceto o pessoal da escolta; 

3.2. A autoridade condutora receberá e entregará os reeducandos na portaria interna da Unidade 

Prisional, no local denominado “eclusa”, firmando recibo para o gestor operacional da SERIS na 

unidade ou de pessoa por ele designado; 

3.3. As escoltas dos reeducandos para hospitais, Fóruns e outros locais, bem como no caso do 

reeducando permanecer hospitalizado, será sempre realizada por Agentes da SERIS, empregando 

pessoal de segurança e veículos próprios. 

 

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 

Assistente Jurídico 20 horas 2 
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Auxiliar de Saúde Bucal 40 horas 2 

Assistente Social 30 horas 4 

Médico Clínico 20 horas 2 

Médico Psiquiatra 20 horas 1 

Psicólogos 30 horas 3 

Terapeuta Ocupacional 30 horas 1 

Odontólogo 30 horas 2 

Enfermeiro 12x36 diurno 2 

Enfermeiro 12x36 noturno 2 

Farmacêutico 30 horas 1 

Professor de Educação Física 30 horas 1 

Pedagogo 30 horas 1 

Gerente Operacional 40 horas 1 

Coordenador Operacional 40 horas 1 

Coordenador de Ressocialização 40 horas 1 

Supervisor Operacional 12x36 diurno 2 

Supervisor Operacional 12x36 noturno 2 

Supervisor Operacional 40 horas 1 

Supervisor Operacional Adjunto 12x36 diurno 2 

Supervisor Operacional Adjunto 12x36 noturno 2 

Monitores de Ressocialização 12x36 diurno 126 

Monitores de Ressocialização 12x36 noturno 52 

Monitores de Ressocialização – Cinófilo 12x36 diurno 6 

Monitores de Ressocialização – Cinófilo 12x36 noturno 4 

Monitores de Ressocialização – Cinófilo 40 horas 1 

Técnico de Enfermagem 12x36 diurno 4 

Técnico de Enfermagem 12x36 noturno 4 

*Nutricionista 30 horas 2 

*Supervisor de Cozinha 40 horas 2 

*Cozinheiro 12x36 diurno 4 

* Cozinheiro 12x36 noturno 2 

* Padeiro 40 horas 1 

* Magarefe 40 horas 3 

* Ajudante de Cozinha 12x36 diurno 8 

* Ajudante de Cozinha 12x36 noturno 4 

* Auxiliar de Estoque de Cozinha 40 horas 1 

Gerente Administrativo 40 horas 1 

Técnico de Segurança do Trabalho 40 horas 1 

Encarregado de Manutenção 40 horas 1 

Eletricista 40 horas 1 

Encanador 40 horas 1 

Operador de Sistema de ETE 40 horas 1 

Almoxarife 40 horas 2 
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Artifice (oficial de manutenção) 40 horas 2 

Assistente Administrativo 40 horas 8 

Auxiliar de Manutenção 40 horas 2 

Auxiliar Serviços Gerais 40 horas 4 

Auxiliar Serviços Gerais 12x36 diurno 4 

Auxiliar de Serviços Gerais Saúde 40 horas 1 

* Auxiliar de Serviços Gerais Cozinha 12x36 diurno 10 

* Auxiliar de Serviços Gerais Cozinha 12x36 noturno 2 

Auxiliar Serviços Gerais – Lixo 40 horas 2 

Encarregado de Prontuário 40 horas 1 

Assistente de Prontuário 40 horas 2 

Lavadeiras (operadora de lavanderia) 40 horas 2 

Secretária 40 horas 2 

Telefonista 30 horas 2 

Técnico em Informática 40 horas 2 

Total A 313 

Número médio de Reeducandos por funcionário 3,07 

*postos que podem ser subcontratados  

4.2. A Gerência Geral da Unidade Prisional em comum acordo com a CONTRATADA poderão 

alterar as coberturas dos postos citados, visando o aperfeiçoamento da segurança. 

4.3 Caso as empresas interessadas em participar da licitação optar pela subcontratação do serviço de 

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR (item 10 deste termo de referência), deverão excluir do seu quadro 

de pessoal os seguintes postos: Nutricionista, Supervisor de Cozinha, Cozinheiro, Padeiro, 

Magarefe, Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Estoque de Cozinha, e Auxiliar de Serviços Gerais 

Cozinha. 

 

5.  INSPEÇÕES E CONTROLES  

5.1.  As atribuições inerentes à segurança da portaria principal (aquela de acesso à Unidade 

Prisional) e à portaria/recepção (aquela de acesso ao prédio de guarda dos reeducandos), executadas 

pelos integrantes do corpo da segurança e disciplina, compreendem:  

5.1.1.  Controle das citadas portarias; 

5.1.2. A realização de revistas na entrada e saída de Reeducandos, funcionários, visitantes, veículos 

e volumes. As revistas em mulheres e crianças serão efetuadas por Monitor de Ressocialização do 

sexo feminino; 

5.1.3. A manutenção de registro de identificação de funcionários do estabelecimento e das pessoas 

autorizadas a visitar os Reeducandos; 

5.1.4. A guarda de objetos pessoais de visitantes e funcionários que entram no estabelecimento; 

5.1.5. A execução dos serviços de recepção, controle e registro de entrada e saída de visitas e de 

funcionários, mediante a entrega de crachás; 

5.1.6. O exame e avaliação da correspondência, livros, revistas, publicações e objetos destinados 

aos Reeducandos, enviando-os à Coordenação de Segurança; 

5.1.7.  A manutenção de registro das correspondências recebidas e expedidas para efeito de 

diligências preventivas; 

5.1.8.  As inspeções e revistas de acordo com os procedimentos para visitas autorizadas; 
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5.1.9. A adoção dos procedimentos de revistas visando obstar a entrada de armas, objetos cortantes, 

perfurantes ou de comunicação e drogas ilícitas; 

5.1.10. O recolhimento de valores e demais pertences recebidos dos reeducandos, quando do 

ingresso, encaminhando-os ao setor de guarda de pertences; 

5.1.11. As ações inerentes ao Item 5.1, serão conduzidas pelo Diretor de Segurança e Disciplina, no 

qual é servidor público de carreira.  

5.2. CONTROLE E DISCIPLINA 

5.2.1. As atribuições básicas inerentes ao corpo de Monitor de Ressocialização que atuarão na área 

de segurança e disciplina compreendem: 

5.2.1.1. O exercício de controle interno da Unidade Prisional, mantendo a ordem, segurança e 

disciplina; 

5.2.1.2. A adoção de medidas eficazes de segurança e correções necessárias, registrando-as 

no relatório diário de ocorrência e encaminhando-os à Coordenação Operacional; 

5.2.1.3. Adoção de medidas de Controle durante a movimentação de Reeducandos por 

ocasião de transferências internas e externas, acompanhando e encaminhando-os às seções 

envolvidas nos procedimentos, sempre com a anuência do Coordenador Operacional. Quando a 

movimentação for externa, somente com autorização da Gerente Geral da Unidade Prisional; 

5.2.1.4. Observação e inspeção constante dos Reeducandos, para evitar a posse ou consumo 

de produtos/substâncias que alterem seu comportamento ou que causem dependência física ou 

psíquica. 

5.2.2. As ações inerentes ao Item 5.2, serão conduzidas pelo Gerente Geral da Unidade e pelo 

Diretor de Segurança e Disciplina, nos quais são servidores públicos de carreira.  

5.3.  MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE 

5.3.1. Os integrantes do corpo do Controle e disciplina terão as seguintes atribuições na atuação da 

movimentação e controle dos Reeducandos: 

5.3.1.1. Instruir os Reeducandos sobre seus direitos e obrigações, recolhendo-os as celas que 

lhes forem destinadas; 

5.3.1.2. Efetuar e registrar a contagem da população carcerária, fazendo constar no relatório 

diário da segurança; 

5.3.1.3. Distribuir livros e publicações aos Reeducandos após autorização do Coordenador 

Operacional; 

5.3.1.4. Efetuar a distribuição dos produtos de higiene pessoal, roupas e calçados para os 

Reeducandos, tudo sob autorização do Coordenador de Controle; 

5.3.1.5. Inspecionar com rigor as celas e demais dependências utilizadas pelos Reeducandos, 

seguindo os procedimentos de controle e disciplina; 

5.3.1.6. Fazer cumprir os horários das refeições, banhos de sol e atendimentos destinados aos 

reeducandos; 

5.3.1.7. Fazer abertura de celas exclusivamente por determinação do Coordenador 

Operacional, ou Supervisores por ele designados; 

5.3.1.8. Cumprir os horários de cobertura dos postos de controle, ausentando-se mediante a 

rendição por escala e substituto; 

5.3.1.9. Fazer os comunicados ao Coordenador Operacional e Supervisor Operacional, 

quando de qualquer ocorrência, seja ela praticada pelos reeducandos ou funcionários; 

5.3.1.10.  Cumprir demais diretrizes emanadas pelo Gerente Operacional, Coordenador 

Operacional ou Direção/Gerência da Unidade.  
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5.3.1.11. A Unidade do Agreste possui 11 (onze) cães, os quais fazem parte do efetivo da 

segurança, auxiliando diuturnamente o MONITOR CINÓFILO, que é o profissional que trabalhará 

com esses cães, em diversas atividades, abaixo definidas. 

5.3.1.11.1. Das atribuições do Monitor Cinófilo 12X36 diurno e noturno (Operacional): 

a) O recebimento de reeducando que chegam à unidade; 

b) Realização do confere diário da população carcerária; 

c) Efetuar rondas periódicas previamente definidas; 

d) Acompanhar qualquer veículo de carga e descarga que adentrar a Unidade Prisional; 

e) Sempre que solicitado acompanhar qualquer procedimento que possa necessitar da presença do 

cão; 

f) Participar de treinamento, bem como do adestramento dos cães e seu manuseio; e 

g) Instalar os cães em postos de serviços ou tirantes segundo orientação da coordenação de 

segurança da SERIS; e 

h) Alimentar e cuidar dos cães; 

5.3.1.11.2. Das atribuições do Monitor Cinófilo 40horas (Administrativo): 

a) Proceder à vistoria diária das instalações do canil e, sempre que necessário, solicitar da gerência 

da unidade a sua manutenção; 

b) Informar a Supervisão as condições de saúde dos cães e necessidade de atuação de veterinário; 

c) Controlar cartão de vacinação dos cães; 

d) Alimentar e cuidar dos cães; 

e) Controlar insumos, equipamentos e quantidade de alimentação dos cães; 

f) Reforçar a operacionalização da unidade durante o turno administrativo por ser esse o de maior 

movimento da unidade, inclusive com os atendimentos de visitantes;  

5.3.1.11.3. O médico veterinário é do quadro de pessoal da CONTRATANTE. 

5.4. As ações inerentes ao item 5.3.1.5, serão definidas pelo Diretor de Segurança e Disciplina, no 

qual é servidor público de carreira.  

 

CAPÍTULO II 

DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTENCIAIS 

 

6. SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTENCIAIS 

6.1. Os serviços técnicos e assistenciais das diferentes áreas, serão prestados pela 

CONTRATADA, através de pessoal empregado, nas seguintes áreas: jurídica, psicológica, médica, 

odontológica, psiquiátrica, assistencial, esportiva, social, religiosa e material, para o 

desenvolvimento e acompanhamento dos Reeducando, de conformidade com o disposto na Lei de 

Execução Penal n. 7.210 de 11/07/84, e Lei n. 10.792 de 01.12.03 e suas alterações. 

6.2. Os serviços técnicos e assistenciais serão prestados de segunda à sexta–feira, exceto os 

atendimentos prestados pelos técnicos em enfermagem, cuja atividade será durante as 24 horas:  

6.3. Todas as áreas providenciarão mensalmente as informações dos serviços realizados, 

mediante registro em relatório específico; 

6.4. Os profissionais realizarão atendimentos, em consonância com a Gerência Geral da 

Unidade, seguindo rigorosamente os procedimentos de cada segmento profissional e de controle; 

6.5. A prestação dos serviços será efetuada utilizando-se dos equipamentos, mobiliários e 

maquinários colocados à disposição da CONTRATADA. 
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6.6. Os serviços técnicos não poderão sofrer solução de continuidade por ausência ou impedimento 

de comparecimento dos profissionais contratados, como férias, enfermidade, e outros eventos.  

6.7. O piso salarial dos profissionais deverá obedecer o estabelecido em Convenção ou Acordo 

Coletivo de Trabalho válidos no Estado de Alagoas. Quando não existente Convenção Coletiva de 

Trabalho prevalecem os pisos fixados em lei federal para cada categoria. 

6.8. Todos os profissionais disponibilizados pela Contratada para execução de serviços técnicos e 

assistenciais deverão ter formação superior nas respectivas áreas, bem como registro e situação 

regular perante o Conselho Regional da Profissão. 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DAS ÁREAS TÉCNICAS 

7.1. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMPREENDEM 

7.1.1 As atividades dos assistentes jurídicos da contratada serão desempenhadas exclusivamente 

para auxilio e assessoramento daquelas desenvolvidas dentro das funções instituições dos membros 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS, com as seguintes atribuições: 

7.1.1.1. Auxiliar na elaboração e acompanhamento dos requerimentos e pedidos de livramento 

condicional, remição de pena, unificação de pena, regime semiaberto, comutação de pena, indulto, 

pedidos de transferências para outros municípios ou estados da federação, alvarás, extinção de 

punibilidade, atualização da situação jurídico penal, interposição de recursos e demais defesas dos 

legítimos interesses dos Reeducandos; 

7.1.1.2. Auxiliar no acompanhamento das medidas e ações relativas aos direitos da família e a 

informação aos Reeducandos sobre sua situação jurídica; 

7.1.1.3. Auxiliar nos pedidos de ofícios e certidões de conduta e permanência carcerária; 

7.1.1.4. Auxiliar nos pedidos de sentença, denúncia e carta de guia de sentenciado às Varas de 

Execuções Criminais; e 

7.1.1.5 Auxiliar na promoção da defesa dos reeducandos perante o Conselho Disciplinar e de 

levantamentos processuais para instrução da Comissão Técnica de Classificação, cuja CTC deverá 

possuir a composição prevista na LEP.  

7.1.2. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS e a Defensoria Pública 

do Estado de Alagoas – DPE/AL celebrarão, antes da contratação, um convênio para as prestações 

dos serviços descritos no item 7.1. 

7.2. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA COMPREENDEM: 

7.2.1. A elaboração e manutenção de um cadastro psicológico de cada Interno, para 

acompanhamento permanente; 

7.2.2. A prestação do atendimento psicológico, de forma individual e/ou em grupo; 

7.2.3. A realização de investigação disciplinar, de perfil psicológico, elaborando os boletins 

informativos; 

7.2.4. A aplicação de testes psicológicos e a consequente emissão de psicodiagnóstico; 

7.3. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COMPREENDEM: 

7.3.1. A prestação de serviços na cura e prevenção de doenças pelos Médicos Clínicos Gerais, 

Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem, utilizando os meios disponíveis na Unidade; 

7.3.2.  Serão prestados atendimentos por consulta e prescrição de medicamentos; 

7.3.3.  Os medicamentos básicos serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme a necessidade 

estabelecida pelo serviço médico interno, excluindo-se aqueles destinados ao tratamento de doenças 

crônicas, tais como: tuberculose, diabetes e HIV, entre outros, quando serão fornecidos pelo 

CONTRATANTE; 
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7.3.4. As consultas citadas no item 7.3.2, serão aquelas atinentes à clínica geral. As consultas com 

médicos especializados serão efetuadas, após devido encaminhamento, na rede do Serviço Único de 

Saúde - SUS, mediante interveniência/convênio firmado pelo CONTRATANTE com a Secretaria 

de Estado da Saúde, sem ônus para a CONTRATADA;  

7.3.5. Os atendimentos de exames laboratoriais em geral, atendimentos de emergência, internações 

hospitalares e intervenções cirúrgicas, serão realizados na rede do Sistema Único de Saúde – SUS, 

na hipótese do reeducando possuir convênio médico ou possuir condições de arcar com assistência 

particular o Serviço Social da Unidade fará o devido encaminhamento com ciência da Gerente 

Geral de Saúde da CONTRATANTE, quanto ao encaminhamento ao SUS ocorrerá, mediante 

interveniência/convênio firmado pelo CONTRATANTE e a Secretaria de Estado da Saúde, sem 

ônus para a CONTRATADA;  

7.3.6. A promoção e orientação na manutenção da higiene e de condições de salubridade no 

estabelecimento prisional; 

7.3.7. A realização de inspeção nas dependências do estabelecimento, por intermédio de um 

médico, verificando as condições de higiene e propondo as providências que julgar necessárias; 

7.3.8. A emissão de relatórios à Direção da Unidade e esta á Gerente Geral de Saúde da SERIS, 

informando sobre casos de moléstias contagiosas para imediata intervenção da Vigilância 

Epidemiológica, promovendo as medidas necessárias para evitar a disseminação e o contágio, 

propondo a vacinação dos Reeducandos e dos funcionários quando julgar necessário, sendo as 

vacinas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS ou pela Secretaria Municipal de Saúde, 

mediante interveniência/convênio firmado pelo CONTRATANTE e a Secretaria de Estado da 

Saúde, sem ônus para a CONTRATADA;  

7.3.9. A manutenção de um cadastro médico de reeducando (prontuário), para acompanhamento 

permanente; 

7.3.10. A remoção de reeducando, pela ambulância da Unidade Prisional e na ausência desta por 

ambulância do Sistema Prisional, sempre com escolta dos Agentes da SERIS, para estabelecimentos 

de saúde por doença ou identificação por moléstias infecto-contagiosas, mediante expressa 

autorização do Gerente Geral da Unidade Prisional e acompanhamento da Gerente Geral de Saúde 

da SERIS. 

7.4. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA COMPREENDEM: 

7.4.1. A prestação de serviços na cura e prevenção de doenças pelos Odontólogos, utilizando os 

meios disponíveis na Unidade; 

7.4.2. A prestação do serviço será efetuada através de consultas e tratamentos básicos e a prescrição 

de medicamentos; 

7.4.3. O fornecimento de próteses, bem como os serviços de maior complexidade e/ou 

especializados serão realizados na rede do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante 

interveniência/convênio firmado pelo CONTRATANTE  e a  Secretaria de Estado da Saúde, sem 

ônus para a CONTRATADA; Na hipótese de serviços de Endodontia e Ortodontia não passiveis de 

serem executados na Unidade Prisional, os familiares dos Reeducandos podem buscar a Direção da 

Unidade e este acionar o Serviço Social para recebimento de cartão de convênio Odontológico ou 

recibo de pagamento de serviço particular, oportunidade em que serão encaminhados por escolta de 

Agentes da SERIS e a ciência da Gerente Geral de Saúde da SERIS. 

7.4.4. Os atendimentos de exames laboratoriais em geral, atendimentos de emergência, internações 

hospitalares e intervenções cirúrgicas, serão realizados na rede do Sistema Único de Saúde – SUS 

ou pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante interveniência/convênio firmado pelo 
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CONTRATANTE e a Secretaria de Estado da Saúde, sem ônus para a CONTRATADA; Podendo 

ainda ser realizados por Convênio de serviço Médico e Odontológicos caso o Reeducando possua.   

7.4.5. A manutenção de um cadastro odontológico de cada reeducando (prontuário), para 

acompanhamento permanente; 

7.4.6. A promoção de palestras e orientação sobre a prevenção de câncer bucal e higiene oral; 

7.5. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA COMPREENDEM: 

7.5.1. Os serviços serão prestados por Médicos Psiquiatras, utilizando os meios disponíveis na 

Unidade Prisional;  

7.5.2. A realização de entrevista e avaliação preliminar, a prescrição de medicamentos, consulta e 

reconsulta. Ressaltando que tanto no caso da atuação de Psiquiatra e de Psicólogos os pareceres 

médicos que afetem a segura do Reeducando ou da Unidade, a exemplo de ideação suicida, devem 

ser comunicados; os demais pareceres devem seguir o quanto determinado pelos Conselhos das 

classes destes profissionais. 

7.6. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPREENDEM: 

7.6.1. Elaboração e emissão de pareceres e laudos de informações técnicas sobre o Reeducando e à 

família; 

7.6.2.  A promoção da investigação social de afinidade para emissão de carteira de visita aos 

familiares; 

7.6.3.  A promoção, o restabelecimento e a preservação do vínculo familiar entre os Reeducandos e 

seus familiares, com as diligências periódicas de investigação de afinidades, entre elas a visita 

domiciliar, que sempre deve ser autorizada pela Direção da Unidade. 

7.6.4.  A prestação de assistência à família para a realização de matrimônios, registro de filhos, de 

previdência social, de visita à família e para a concessão de encontros conjugais; devendo haver 

parcerias da SERIS com os órgãos competentes, para a obtenção de documentos a exemplo de 

emissão de CNSUS – Cartão Nacional do SUS CPF, RG e segunda via de Registro de Nascimento. 

7.6.5. A promoção do registro das ocorrências de cada Reeducando, para acompanhamento de sua 

progressão, enviando ao serviço de documentação para inclusão nos respectivos prontuários; 

7.6.6. A comunicação com ministros eclesiásticos ou colaboradores religiosos, para a realização de 

palestras, preleções e liturgias religiosas, sempre com a prévia autorização expressa da Direção da 

Unidade com a DUP – Gerente Geral das Unidades Prisionais da SERIS. 

7.7. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA COMPREENDEM: 

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

7.7.2. Todos os recursos materiais empregados serão fornecidos pela CONTRATADA; 

7.7.3. Na hipótese de se viabilizar turma(s) na própria unidade prisional, a composição do corpo 

docente será integralmente formada por servidores do CONTRATANTE, através de convênio 

firmado entre este e a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte ou Secretarias Municipais 

correspondentes. Os trâmites e os registros junto ao Ministério da Educação, serão realizados pelo 

CONTRATANTE; 

7.7.4. A avaliação do nível de escolarização e o cadastramento para implantação dos reeducandos 

nos canteiros de trabalho; 

7.7.5. A coordenação, planejamento e execução de atividades sócio - culturais, recreativas e 

esportivas. 

7.8. OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COMPREENDEM: 

7.8.1. Os Serviços de Terapia Ocupacional se limitarão, à critério da CONTRATANTE, à alocação 

de um número de reeducandos para atuar na manutenção da limpeza e conservação da Unidade 
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Prisional, bem como nos canteiros de trabalho além das oportunidades de trabalho decorrentes de 

convênios, tal profissional estará trabalhando em conjunto com uma Supervisão. 

7.8.2.   A seleção, implantação e manutenção dos reeducandos nos Canteiros de Trabalho serão 

feitas em conformidade com os procedimentos a seguir, que são padrões para todo o Sistema 

Prisional do Estado de Alagoas: 

7.8.2.1. Seleção dos Reeducandos para o trabalho; 

7.8.2.2.  Inclusão e exclusão dos Reeducandos nos canteiros de trabalho com autorização da 

Direção da Unidade; 

7.8.2.3. Elaboração de relatórios de frequências dos reeducandos ao trabalho, para efeito de 

remuneração e o benefício da remição de penas; 

7.8.2.4. Os trabalhos relativos aos Serviços de Alimentação e de manutenção interna da Unidade, 

relativos aos serviços de limpeza serviços gerais e outros similares, a critério da CONTRATADA, 

poderão ser efetuados por reeducandos, cuja remuneração dos mesmos será por conta da 

CONTRATANTE; 

7.8.2.5. Todos os canteiros de trabalho, serão implantados através de instrumentos jurídicos 

celebrados entre empresas industriais e/ou comerciais e o Governo do Estado, e com parecer técnico 

de viabilidade elaborado pela CONTRATANTE, que observará principalmente os aspectos 

relativos ao controle interno; 

7.8.2.6.  A remuneração dos Reeducandos implantados nos canteiros de trabalhos dispostos no item 

7.8.2.4, será elaborada pelo valor da hora do salário mínimo nacional determinado pelo Governo 

Federal, multiplicadas pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas; 

7.8.2.7.  A remuneração dos reeducandos implantados nos demais canteiros, firmados com a 

iniciativa privada ou pública, será computada pela produção individual ou coletiva conforme 

disposição em contrato celebrado com o Governo do Estado; 

7.8.2.8.  As empresas que firmarem convênios com o Governo deverão disponibilizar um preposto 

do seu quadro de empregados, que permanecerá na Unidade Prisional, fazendo o efetivo controle de 

produção, o recebimento e o despacho de produtos. 

7.8.2.9. A CONTRATANTE remeterá mensalmente a Gerente Geral da Unidade, todas as 

informações de jornadas trabalhadas e/ou produções realizadas, com vistas a promoção do 

recebimento das empresas conveniadas e o consequente pagamento aos Reeducandos. 

7.8.2.10. Os valores devidos aos Reeducandos serão pagos mediante depósitos em conta bancária 

e/ou disponibilizados aos familiares destes, mediante termo de autorização firmados pelos mesmos.   

7.8.2.11. As aberturas de contas bancárias serão providenciadas pela CONTRATANTE e informada 

à Gerencia Geral da Unidade, destinadas exclusivamente para depósito da remuneração dos serviços 

prestados pelos 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. 

 

CAPÍTULO III 

DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

8. OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDEM: 

8.1. PESSOAL 
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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, 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. 

8.1.2. Os serviços serão prestados de segunda à sexta–feira, exceto feriados, e também exceto 

aqueles indispensáveis ao funcionamento da Unidade, tais como: manutenção e transporte, cujo 

atendimento emergencial deverá ser providenciado sempre que necessário mesmo fora do horário 

comercial. 

 

9. DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. SERVIÇOS DE TRANSPORTES, COMPREENDENDO: 

9.1.1. Trasladar os empregados da CONTRATADA, quando estes estiverem em atos de serviços; 

9.1.2. Transportar materiais e equipamentos de interesse do funcionamento da Unidade; 

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; 

9.1.4. Não poderá a CONTRATADA liberar o uso de seus veículos para o transporte de 

empregados ou servidores do CONTRATANTE, salvo no exclusivo interesse do funcionamento da 

Unidade; 

9.1.5. A CONTRATANTE responsabilizar-se-á por todos os ônus decorrentes da manutenção, 

combustíveis, lubrificantes e revisões, da frota oficial do CONTRATANTE; 

9.2. MANUTENÇÃO PREDIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMPREENDENDO: 

9.2.1. A promoção da manutenção predial, com vistas à apresentação, higiene e segurança do 

complexo predial, fornecendo todos os recursos humanos e materiais, ressalvado nos casos de danos 

causados por: 

9.2.1.1. Destruição predial ou de maquinário provocados por intempéries ou outros motivos 

pelos quais a CONTRATADA não tenha concorrido para o evento, como explosões, incêndios e 

eventos correlatos; 

9.2.1.2. Danos prediais causados por defeitos ou vícios de construção, assim como de ordem 

estrutural (projeto/construção); 

9.2.2. Fornecimento da comunicação visual interna e externa, de acordo com o projeto aprovado 

pelo CONTRATANTE; 

9.2.3. A limpeza e desinfecção das caixas d’águas em períodos semestrais, realizando 

posteriormente a análise laboratorial da água; 

9.2.4. A inspeção periódica dos equipamentos de combate a incêndios, de acordo com as normas 

técnicas emanadas do Corpo de Bombeiros; 

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;  

9.2.5.1. Nas situações de defeitos da obra, serviço, máquinas ou equipamento ou de avarias, quebras 

de peças ou outros eventos não relacionados à ação dos reeducandos ou de prepostos da 

CONTRATADA que configurem má utilização, culpa ou dolo, o CONTRATANTE exigirá da parte 

dos construtores, fornecedores ou fabricantes o cumprimento das garantias das obras, serviços, 
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máquinas e equipamentos, conforme previsão legal ou nos instrumentos contratuais celebrados com 

o Estado. 

9.2.5.2. Em caso de não cumprimento da garantia pelos construtores, fornecedores ou fabricantes 

por eventos ocorridos nos prazos previstos em lei ou instrumentos contratuais, em que caberia a 

execução da garantia, cabe a CONTRATANTE os custos dos reparos ou reposição.  

9.3. ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO:  

9.3.1. Concomitantemente à assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, as partes assinarão um 

Termo de Cessão de Uso, que regerá as normas e condições do uso e manutenção dos equipamentos 

disponibilizados pelo CONTRATANTE para fins de funcionamento da Unidade, conforme relação 

do setor de patrimônio da SERIS em Apenso; 

9.3.2. A CONTRATADA disporá de um prazo de 10 dias para inventariar os bens constantes do 

Termo, fazendo manifestação formal em caso de divergências. 

9.4. SERVIÇOS DE TELEFONIA, COMPREENDENDO: 

9.4.1. A disponibilização de empregado qualificado, visando o atendimento geral das chamadas e 

recepção de ligações telefônicas; 

9.4.2. A prestação dos serviços no horário das 07:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira, 

exceto feriados;  

9.4.3. Os ônus decorrentes das tarifas e demais custas telefônicas correrão por conta da 

CONTRATADA, ressalvado aquelas de interesse exclusivo da CONTRATANTE 

9.5.   SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO: 

9.5.1. A realização da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos; 

9.5.2. A disponibilização de profissional técnico em informática, para acompanhamento 

permanente; 

9.5.3. Todos os equipamentos, infra-estrutura de rede, softwares e suas respectivas licenças de uso 

serão fornecidos pelo CONTRATANTE; 

9.5.4. O sistema operacional de gerenciamento informatizado da Unidade será fornecido e mantido 

pela CONTRATADA. 

9.5.5. O provedor e link de acesso da rede de comunicação por internet e intranet serão fornecidos e 

mantidos pela CONTRATADA. 

9.6. SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E PRONTUÁRIO DOS 

REEDUCANDOS, COMPREENDENDO: 

9.6.1. Elaborar e manter atualizado o registro da população carcerária, de forma a alimentar as 

demais áreas técnicas e assistências, sob a coordenação da Gerência Geral da Unidade;  

9.6.2. O registro das inclusões, exclusões e remoções de reeducandos e outras ocorrências que 

importem em sua movimentação, sob a coordenação da Gerência Geral da Unidade; 

9.6.3. A comunicação à Gerência Geral da Unidade, para fins de informação à SERIS, acerca das 

alterações ocorridas na população carcerária; 

9.6.4. O preparo das comunicações referentes à movimentação e remoção dos reeducandos às Varas 

de Execuções Penais, Comarcas, Delegacias, Hospitais e outras transferências autorizadas pelo 

Gerente Geral da Unidade Prisional, visando atender determinações judiciais; 

9.6.5. A comunicação ao Gerente Geral da Unidade Prisional requerendo os serviços de escoltas da 

SERIS; 

9.6.6.  A guarda de numerários, jóias e objetos de valores, trazidos pelos Reeducando no ato do 

ingresso na Unidade Prisional; 
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9.6.7. A manutenção do fichário dos Reeducandos, com os registros da identidade, filiação, exame 

descritivo de traços característicos, marcas, sinais particulares, cicatrizes, tatuagens, etc., contendo 

fotografia de frente e perfil; 

9.6.8. O cumprimento de guias de soltura e alvarás, após autorização expressa da Gerência Geral da 

Unidade; bem como confecção de atestados, certidões de comportamento carcerário e auxílio-

reclusão para assinatura da Direção da Unidade; 

9.6.9. Atualização dos prontuários criminológicos dos Reeducandos, de maneira a permitir o 

acompanhamento da evolução da pena e dos benefícios concedidos; 

9.6.10. Arquivar nos prontuários, os documentos enviados pelas demais áreas; 

9.6.11. Todos os serviços de IDENTIFICAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E PRONTUÁRIO DOS 

REEDUCANDOS serão sempre coordenados pelo Gerente Geral da CONTRATANTE ou por 

Servidor da Unidade por ele designado. 

9.7.  DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

9.7.1. Todos os materiais de expediente necessários ao desempenho administrativo e operacional da 

Unidade Prisional serão fornecidos pela CONTRATADA. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR 

 

Caso a empresa interessada em participar da licitação optar pela subcontratação do serviço de 

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR, deverá excluir do seu quadro de pessoal (item 4.1) os seguintes 

postos: Nutricionista, Supervisor de Cozinha, Cozinheiro, Padeiro, Magarefe, Ajudante de Cozinha, 

Auxiliar de Estoque de Cozinha, e Auxiliar de Serviços Gerais Cozinha. 

 

10.   O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPREENDE: 

10.1.   PREPARO E FORNECIMENTO: 

10.1.1. Preparo, cocção e distribuição de refeições aos Reeducandos e Servidores (Plantonistas e 

Administrativos da Contratante e Contratada);  

10.1.2. Os serviços poderão ser executados diretamente pela CONTRATADA ou 

SUBCONTRATADA;  

10.1.3. Em ambas as situações, poderão ser empregadas a mão de obra dos reeducandos; 

10.1.4. As normas básicas dos serviços de alimentação compreendem: 

10.1.4.1. Os gêneros alimentícios, fornecidos pela CONTRATADA OU SUBCONTRATADA, 

serão quantificados de forma a respeitar os limites mínimos estabelecidos em normativas legais, 

(almoço ou jantar com peso individual em média de 750 gramas) devendo ser de qualidade, 

contendo especificações como a marca SIF, validade e outras; 

10.1.4.2. Proceder à limpeza geral dos equipamentos, materiais e utensílios de preparação das 

refeições, de forma contínua, eficiente e completa, utilizando-se de produtos químicos de boa 

qualidade e específicos, que tenham registro no órgão oficial; 

10.1.4.3. Administrar os serviços ao seu cargo de maneira eficiente, objetivando total higiene, 

segurança física, qualidade e rapidez no fornecimento das refeições; 

10.1.4.4. Os utensílios de cozinha, tipo talheres, marmitas, conchas, espumadeiras, travessas, 

baixelas, cabeças e similares, necessários para a confecção da alimentação, será fornecida pela 

CONTRATANTE, e mantidas pela CONTRATADA OU SUBCONTRATADA; 
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10.1.4.5. Os cardápios serão compostos bimestralmente por nutricionista da CONTRATADA OU 

SUBCONTRATADA, e submetido a análise de nutricionista da CONTRATANTE, obedecendo os 

componentes e quantidades conforme item 10.1.5; 

 10.1.4.6.  As refeições diárias dos reeducandos constituirão de café da manhã, almoço, jantar e 

lanche; 

10.1.5. Os cardápios terão as seguintes composições básicas: 

CARDÁPIO 

1. Desjejum 

1.1 – Cardápio 

a) Café, com leite e açúcar 

b) Pão com margarina 

c) Cuscuz ou ovo cozido ou fruta ou canjica ou mingau ou arroz doce ou batata doce ou banana da 

terra ou milho cozido 

1.2 – Gramaturas 

a) Café, com leite e açúcar 

b) Pão com margarina 

c) Cuscuz ou ovo cozido ou fruta ou canjica ou mingau ou munguzá ou arroz doce ou batata doce 

ou banana da terra ou milho cozido 

d) Pão Francês: 50g (2 und) 

e) Margarina: 10g. 

f) Mingau ou achocolatado: 250ml 

g) Ovo cozido: (01 UND) 

h) Banana da Terra: (01 UND) 

i) Batata doce: 100g 

j) Milho: (01 ESPIGA) 

l) Cuscuz ou canjica: 100g 

2. Almoço 

2.1 – Cardápio 

a. Feijão: (mulatinho, fradinho, preto ou branco) e seus acompanhamentos (carnes secas e /ou 

salgadas, toucinho, suã, osso bovino, etc). 

b. Arroz ou macarrão ao molho 

c. Carne: (boi, frango, vísceras ou porco) cozida, frita, grelhada, empanada. 

d. Peixe: moqueca, ensopado, frito ou empanado 

e. Vegetais: A,B e C (saladas cruas e cozidas e pures) 

f. Farinha de mandioca 

g. Sobremesas: doces em geral ou frutas 

h. Refresco industrializado de frutas, adoçado,  sabores variados. 

2.2 – Gramaturas 

a) Feijão: 60g. In-natura e 10 g (carnes secas e /ou salgadas, toucinho, suã, osso bovino, etc). 

b) Arroz: 70g. In-natura ou massa: 50g 

c) Carne bovina: 200g. In-natura (de 1° qualidade, limpa e sem osso) 

d) Frango: 250g. In-natura (congelado, do tipo peito ou coxa e sobrecoxa) 

e)Visceras: 180g. In-natura ( boa qualidade) 

f) Peixe em posta: 250g. In-natura  ou filé de peixe 200 g (boa qualidade, sem cabeça, sem 

vísceras) 
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g) Carne suína: (sem osso) 200g. (pernil, de boa qualidade) 

h) Carne suína: (com osso) 250g. (carré, de boa qualidade) 

i) Farinha de mandioca: 80g. 

j) Vegetais: A, B e C 150g. In-natura 

k) Doces Industrializados e individual 20g. Caseiro 40g. 

l) Frutas: 100 g. 

m) Refresco: 250ml 

3. Jantar 

3.1 – Cardápio 

a) Feijão: (mulatinho, fradinho ou branco) e seus acompanhamentos (carnes secas e /ou salgadas, 

toucinho, suã, osso bovino, etc) ou sopa (legumes, massa, cremes, canjas e outros) 

b) Arroz ou massa ao molho 

c) Carnes: servidas em preparações cozidas, assadas ou grelhadas. 

d) Vegetais: A,B e C (saladas cruas e cozidas e purês) 

e) Farinha de mandioca. 

f) Sobremesas; Doces de cortes, caseiros ou industrializados, ou frutas 

g) Pão 

h) Cafezinho. 

3.2 – Gramatura 

a) Feijão: 60g. In-natura (10g.(carnes secas e /ou salgadas, toucinho, suã, osso bovino, etc). 

b) sopa: Vegetal - 50g., massa - q.s. e temperos - q.s. 

c) Arroz: 60g. In-natura ou massa: 50g 

d) Carne bovina: 200g. In-natura  

e) Frango: 250g. In-natura  

f) Peixe filé: 200g. 

g) Carne suína: (sem osso) 200g.  

h) carne suína: (com osso) 250g.  

i) Farinha de mandioca: 60g. 

j) Vegetais: A, B e C 120g. In-natura 

k) Doces: de corte e caseiro 40g., Industrializados e individual 20g.  

l) 2.12. Cafezinho: 50ml 

m) 2.13. Pão: 1 UND (50g) 

4. Lanche 

4.1 – Cardápio 

a) Lanche A (para servidores) 

suco: polpa de diversos sabores ou mingau ou chocolate. 

sanduíche: hambúrguer ou misto ou frango ou patissaria e frutas. 

b) Lanche B (para servidores) 

tropical 1: 03 frutas, iogurte 120 g, torradas ou biscoito, cafezinho pó 

tropical 2: 03 frutas, patissaria, cafezinho. 

c) Lanche C (para reeducandos e visitas) 

                suco: diversos sabores ou achocolatado 

                sanduíche: queijo ou misto. 

d) Lanche D (para reeducandos e visitas) 

                suco: diversos sabores ou achocolatado 
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                biscoito ou torrada. 

4.2 – Gramaturas 

a) Suco: 250ml (de acordo com a diluição do fornecedor da polpa, açúcar q.s.) 

b) Sanduíche: pão francês ou fatia (50g.) 

c) Hambúrguer: carne moída 50g. 

d) Queijo:  15g. 

e) Misto: queijo 10g. + 10g. De presunto 

f) Lanche Tropical - frutas tropicais 100g (Cada fruta) e suco  polpa de acordo com a diluição 

recomendada pelo fornecedor. 

g) Iogurte: 120ml 

h) Torradas: 50g. 

i) Patissaria: 100g. 

j) Mingau: 250ml 

k) Chocolate: (pó 10g., leite - 200ml, maisena - 3g. E açúcar - q.s) 250ml 

l) Biscoito ou torradas: 100 gramas 

m) Cafezinho: 50 ml. 

n) Leite: 250 ml. 

 

CAPÍTULO V 

DOS BENS MATERIAIS E PERMANENTES 

 

11.   DOS MATERIAIS DE CONSUMO, ASSISTENCIAL, BENS PERMANENTES E DA 

NOVA AQUISIÇÃO 

11.1. DOS MATERIAIS DE CONSUMO EXISTENTES E QUE DEVERÃO SER MANTIDOS 

DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL:  

11.1.1. UTENSÍLIOS DE COZINHA 

Item Descrição Und Quant.  

11.1.1.1 Abridor de lata Und 2 

11.1.1.2 Aros para coador de café Und 2 

11.1.1.3 Bacia alumínio DM. 50 cm Und 1 

11.1.1.4 Balde plástico 20 L Und 4 

11.1.1.5 Balde plástico 60 L Und 6 

11.1.1.6 Bandejas plásticas Und 120 

11.1.1.7 Batedor de bife de altileno Und 1 

11.1.1.8 Batedor tipo pêra arame 30 cm und 2 

11.1.1.9 Borrifadores Und 6 

11.1.1.10 Caçarola alumínio 14 L Und 1 

11.1.1.11 Caçarola alumínio 35 L Und 2 

11.1.1.12 Caçarola alumínio 50 L Und 4 

11.1.1.13 Caçarola alumínio 60 L Und 3 

11.1.1.14 Caixa plástica san remo 56 lt Und 2 

11.1.1.15 Caldeirão alumínio 32 L Und 2 

11.1.1.16 Caldeirão alumínio 45 L Und 2 

11.1.1.17 Caneca alumínio 3 L Und 5 
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11.1.1.18 Chapas para grelhar 1,00 x 0,40 Und 2 

11.1.1.19 Chinoir Und 2 

11.1.1.20 Coador de café Und 4 

11.1.1.21 Colher arroz inox Und 4 

11.1.1.22 Colher de alumínio batido Und 2 

11.1.1.23 Colher sopa inox Und 120 

11.1.1.24 Concha alumínio DM 15 cm Und 2 

11.1.1.25 Concha inox DM 9 cm cabo inteiriço Und 2 

11.1.1.26 Conchas para farinheira Und 2 

11.1.1.27 Copo dosador Und 1 

11.1.1.28 Cortador de legumes c/ tripé grande Und 2 

11.1.1.29 Cuba gastronorms 10 cm com tampa Und 12 

11.1.1.30 Cuba gastronorms 20 cm com tampa Und 4 

11.1.1.31 Escorredor Arroz 60 cm Und 2 

11.1.1.32 Escorredor Macarrão 60cm Und 2 

11.1.1.33 Escumadeira inox DM 10 cm Und 2 

11.1.1.34 Escumadeira TIPO ARANHA 25cm Und 2 

11.1.1.35 Espátula inox 12 cm Und 2 

11.1.1.36 Espremedor de batatas grande Und 1 

11.1.1.37 Faca  15 cm cabo monobloco Und 4 

11.1.1.38 Faca de açougueiro Und 2 

11.1.1.39 Faca descascar batata (descascador) Und 4 

11.1.1.40 Faca legumes 6 cm cabo branco Und 6 

11.1.1.41 Faca mesa Und 120 

11.1.1.42 Faca serrilhada p/ pão Und 2 

11.1.1.43 Filtro Und 2 

11.1.1.44 Frigideira alumínio DM 15 cm Und 1 

11.1.1.45 Frigideira alumínio DM 30 cm Und 1 

11.1.1.46 Funil alumínio DM 12 cm Und 2 

11.1.1.47 Garfo inox p/ assados cabo 34 cm Und 1 

11.1.1.48 Garfos inox mesa Und 120 

11.1.1.49 Garrafa para galeteiro c/ rolha Und 3 

11.1.1.50 lixeiras para banheiro Und 4 

11.1.1.51 Máquinas fechar marmitas Und 4 

11.1.1.52 Monobloco para carme Und 10 

11.1.1.53 Monobloco para frezer Und 20 

11.1.1.54 Monobloco vazado branco Und 20 

11.1.1.55 Padiola Branca 40x30 Und 6 

11.1.1.56 Paliteiros Und 18 

11.1.1.57 Panela de pressão 20 lt Und 2 

11.1.1.58 Pedra amolar Und 1 

11.1.1.59 Pegador massa inox Und 6 

11.1.1.60 Peneira arroz DM 60 cm Und 1 
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11.1.1.61 Peneira fubá DM 30 cm Und 1 

11.1.1.62 Porta guardanapos tipo televisão Und 4 

11.1.1.63 Potes mantimento 3 L – plástico Und 5 

11.1.1.64 Potes mantimento 5 L – plástico Und 5 

11.1.1.65 Prancha p/ corte altileno 40x60cm Und 6 

11.1.1.66 Prato sobremesa Und 120 

11.1.1.67 Pratos mesa fundo Und 120 

11.1.1.68 Ralador inox queijo 4 faces Und 2 

11.1.1.69 Remo aço 1 metro Und 1 

11.1.1.70 Remo aço inox cabo 100 cm Und 2 

11.1.1.71 Remo aço inox cabo 60 cm Und 2 

11.1.1.72 Saboneteira de parede Und 3 

11.1.1.73 Saleiros Und 18 

11.1.1.74 Suporte p/ coador café boca 30cm Und 1 

11.1.1.75 Suporte papel toalha Und 3 

11.1.1.76 Tabuleiros para forno tipo padaria Und 10 

11.1.1.77 Tacho para fritura grande Und 1 

11.1.1.78 Vidro p/farinhas Und 2 

11.1.2. FARMÁCIA - MATERIAL MÉDICO-CIRÚRGICO 

Item Descrição Und Quant. 

 Material Médico-Cirúrgico   

11.1.2.1 Acido acetilsalicílico 500mg Comp. 350 

11.1.2.2 Álcool etílico 70% L Litro 6 

11.1.2.3 Álcool etílico glicerinado 2% L Litro 6 

11.1.2.4 Algodão Hidrófilo 500g Pc. 2 

11.1.2.5 Aminofilina 100mg Comp. 350 

11.1.2.6 Aminofilina 240mg/10ml Amp. 100 

11.1.2.7 Amoxicilina 500mg Cáp. 600 

11.1.2.8 Ampicilina 500mg Fr./Amp. 600 

11.1.2.9 Ampicilina 500mg Fr./Amp. 600 

11.1.2.10 Atadura de crepom 4,5mx12cm Pc. 50 

11.1.2.11 Atadura de crepom 4,5mx15cm Pc. 50 

11.1.2.12 Benzilpenicilina Benzatina1.200.000UI Fr./Amp. 350 

11.1.2.13 Brometo N butilescopolamina + Dipirona sódica 500mg Drág. 350 

11.1.2.14 Brometo N butilescopolamina + Dipirona sódica 5ml Amp. 100 

11.1.2.15 Cabo de bisturi nº 3 e 4 Und. 5 

11.1.2.16 Captopril 25mg Comp. 300 

11.1.2.17 Cimetidina 200mg Comp. 300 

11.1.2.18 Cinarizina 75mg Comp. 100 

11.1.2.19 Cloridrato de metoclopramina 10mg Comp. 300 

11.1.2.20 Cloridrato de metoclopramina 10mg/2ml Amp. 100 

11.1.2.21 Cloridrato de propanolol 40mg Comp. 300 

11.1.2.22 Clortalidona 50mg Comp. 350 
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11.1.2.23 Compressa de gaze 10x10cm c/ 500 Pc. 10 

11.1.2.24 Deltametrina 20 mg loção 100ml Und. 350 

11.1.2.25 Diclofenaco potássico 50 mg Und. 600 

11.1.2.26 Diclofenaco potássico 75 mg/3ml Amp. 100 

11.1.2.27 Digoxina 0,25mg Comp. 100 

11.1.2.28 Dinitrato de isossorbida 10mg oral Comp. 100 

11.1.2.29 Dinitrato de isossorbida 5mg sublingual Comp. 100 

11.1.2.30 Dipirona sódica 500mg Comp. 350 

11.1.2.31 Dipirona sódica 500mg/5ml Amp. 100 

11.1.2.32 Equipo para soro com flash ball descartável Und. 50 

11.1.2.33 Eritromicina 500mg Comp. 600 

11.1.2.34 Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m Pc. 10 

11.1.2.35 Fenolftaleina +óleo mineral+agar agar suspensão 240ml Und. 300 

11.1.2.36 Fio de Sutura algodão Caixa 1 

11.1.2.37 Fio de Sutura mononylon Caixa 1 

11.1.2.38 Fita micropore 100mm x 10m Pacote 10 

11.1.2.39 Fita micropore 50mm x 10m Pacote 10 

11.1.2.40 Furosemide 20mg/2ml Amp. 20 

11.1.2.41 Furosemide 40mg Comp. 100 

11.1.2.42 Glibenclamida 5mg Comp. 100 

11.1.2.43 Gluconato de clorohexiodina sab. Liq litro Litro 2 

11.1.2.44 Hidroclorotiazida 50mg Comp. 300 

11.1.2.45 Hidróxido de alumínio 320mg Comp. 300 

11.1.2.46 
Hidróxido de alumínio+Hidróxido de magnésio+dimeticona 

240ml susp 
Und. 300 

11.1.2.47 Iodeto de potássio 120ml Xarope 200 

11.1.2.48 Lâmina de bisturi nº 11c/100 Caixa 1 

11.1.2.49 Lâmina de bisturi nº 22c/100 Caixa 1 

11.1.2.50 Luva cirúrgica esterilizada nº 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 Par 50 

11.1.2.51 
Luva cirúrgica não esterilizada nº 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 

9,0 
Par 200 

11.1.2.52 Metildopa 250mg Comp. 100 

11.1.2.53 Nifedipina 10mg Comp. 200 

11.1.2.54 Paracetamol 500mg Comp. 350 

11.1.2.55 
Penicilina G procaína+penicilina G potassica Crist 

400.000UI 
Fr./Amp. 350 

11.1.2.56 Polivinil pirronidona iodo solução degermante Litro 2 

11.1.2.57 Polivinil pirronidona iodo solução tópica Litro 2 

11.1.2.58 Saco plástico para lixo hospitalar c/ 100 litros Pc 100 

11.1.2.59 Salbutamol 120mg Xarope 350 

11.1.2.60 Salbutamol 2mg Comp. 200 

11.1.2.61 Seringa descartável 10ml com agulha 25 x 7 e 25 x 8 Und. 100 

11.1.2.62 Seringa descartável 20ml com agulha 27 x 7 Und. 100 
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11.1.2.63 Seringa descartável 3ml com agulha 25 x 7 Und. 100 

11.1.2.64 Seringa descartável 5ml com agulha 25 x 7 e 25 x 8 Und. 100 

11.1.2.65 Soro de glicose 5% 250ml Und. 24 

11.1.2.66 Soro de glicose 5% 500ml Und. 48 

11.1.2.67 Soro fisiológico 0,9% 250ml Und. 100 

11.1.2.68 Soro fisiológico 0,9% 500ml Und. 48 

11.1.2.69 Sulfametoxazol+trimetoprima Comp. 600 

11.1.2.70 Termômetro clínico Und. 2 

11.1.2.71 Vacina anti tetânica Per capita 1 

11.1.2.72 Vacina hepatite b Per capita 1 

11.1.3. FARMÁCIA - MATERIAL ODONTOLÓGICO 

Item Descrição Und Quant. 

11.1.3.1. Acrílico em pó auto polimerizante Fras c/ 225g 1 

11.1.3.2 Acrílico líquido auto polimerizante Fras c/250ml 1 

11.1.3.3 Agulha gengival curta Und 1 

11.1.3.4 Agulha gengival longa Und 1 

11.1.3.5 Agulha média para sutura odontológica Und 1 

11.1.3.6 Álcool etílico 70% e 90% litro 6 

11.1.3.7 Alginato jeltrate refil Pcte c/410g 1 

11.1.3.8 Algodão hidrófilo Pcte c/ 500g 2 

11.1.3.9 Alveosan ou similar tubo 1 

11.1.3.10 Amalgama Fras c/ 30g 1 

11.1.3.11 Anestésico 2% s/ vasoconstritor caixa 1 

11.1.3.12 Anestésico 3% c/ vasoconstritor caixa 1 

11.1.3.13 Anestésico tópico pomada Und 1 

11.1.3.14 Borracha p/ separador de dentes Cx c/ 120 1 

11.1.3.15 Broca tipo zekria p/ cirurgia – extra longa Und 1 

11.1.3.16 Broca tipo zekria p/ cirurgia – normal Und 1 

11.1.3.17 Brocas baixa rotação p/ conta ângulo Und 1 

11.1.3.18 Brocas de alta rotação diamantadas, séries 1000 e 2000 Und 1 

11.1.3.19 Camurça para amalgama Und 1 

11.1.3.20 Cera odontológica nº 7 Und 1 

11.1.3.21 Cidex ou glutacide Fras/ 5l 1 

11.1.3.22 Cimento endodôntico Und 1 

11.1.3.23 Cimento fosfato de zinco – liquido Und 1 

11.1.3.24 Cimento fosfato de zinco – po Und 1 

11.1.3.25 Cloridrato de lidocaina+cloridrato de feniefrina 
Cx c/50 tubet. 

1,8ml 
1 

11.1.3.26 Compressa de gaze c/50 tubet 1.8ml Pcte 1 

11.1.3.27 Cone de guta – acessório 15 a 80 Und 1 

11.1.3.28 Cone de guta principal 1ª série Und 1 

11.1.3.29 Cone de guta principal 2ª série Und 1 

11.1.3.30 Cone de papel absorvente de 1ª e 2ª série Und 1 
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11.1.3.31 Cunha de madeira odontológica Cx c/80 1 

11.1.3.32 Cursor endodôntico Und 1 

11.1.3.33 Dedeira de borracha para amalgama Und 1 

11.1.3.34 Disco de carboril Cx c/ 100 1 

11.1.3.35 Disco de lixa mista Cx c/ 50  

11.1.3.36 Disco para acabamento em resina (soft Lex) Cx  c/ 50 1 

11.1.3.37 Endometazona Und 1 

11.1.3.38 Escova de polimento nº 27 Und 1 

11.1.3.39 Escova de Robson para contra angulo Und 1 

11.1.3.40 Escova de Robson tip roda p/peça de  mão Und 1 

11.1.3.41 Espátula plástica para manipulação de gesso Und 1 

11.1.3.42 Esparadrapo 10 x 450 cm Rolo 2 

11.1.3.43 Espelho clinico odontológico nº 5 Und 1 

11.1.3.44 Eugynol Fras/ 30ml 1 

11.1.3.45 Extirpa nervos misto Und 1 

11.1.3.46 Fibrinol Fras/ 12 1 

11.1.3.47 Ficha clinica odontológica dupl. Und 300 

11.2. DA ASSISTÊNCIA MATERIAL EXISTENTE E QUE DEVERÃO SER MANTIDOS 

DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

11.2.1. A assistência material por parte da CONTRATADA abrange o fornecimento de utensílios de 

hotelaria, banho, uniformes e higiene pessoal para os Reeducandos. 

11.2.2.  OS MATERIAIS DE HOTELARIA E BANHO COMPREENDERÃO 

Item Descrição 
Quantidade 

ANUAL 

11.2.2.1 Travesseiro c/ fronha 01 

11.2.2.2 Cobertores 02 

11.2.2.3 Lençol 01 

11.2.2.4 Toalhas de banho 02 

11.2.2.5 Colchão encapado com material tipo napa ou similar. 01 

11.2.3. Ainda que não atinja o período de utilização, a substituição ocorrerá sempre que necessário 

ou por ocasião da higienização; 

11.2.4.  A higienização será semanal ou sempre que se apresentar a necessidade, deverão ser 

executados diretamente pela CONTRATADA. 

11.2.5. OS ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL SERÃO FORNECIDOS NAS SEGUINTES 

QUANTIDADES E FREQUÊNCIAS 

Item Descrição Quant. Periodicidade  

11.2.5.1 Papel higiênico 01 (um) rolo de 30m Semanal 

11.2.5.2 
Sabonete, em cor diversa da 

branca. 

01 (uma) barra de 90 

gramas. 
Quinzenal 

11.2.5.3 Sabão, em cor diversa da branca. 
01 (uma) barra de 100 

gramas. 
Quinzenal 

11.2.5.4 
Creme dental, em cor diversa da 

branca. 

01 (uma) bisnaga de 90 

gramas. 
Quinzenal 

11.2.5.5 Aparelho de barbear, descartável. 01 (um) refil. Semanal 
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11.2.5.6 
Escova de dente, em cor diversa 

da branca. 
01 (uma) unidade. Bimestral 

11.2.5.7 Desodorante em pasta 01 (uma) unidade. Quinzenal 

11.2.6. A VESTIMENTA SERÁ COMPOSTA DAS SEGUINTES PEÇAS ABAIXO E 

DEVERÃO SER RENOVADAS SEMESTRALMENTE 

Item Descrição Quant. 

11.2.6.1 Calças 02 

11.2.6.2 Camisas ou camisetas em malhas 02 

11.2.6.3 Par de chinelos 01 

11.2.6.4 Calções 02 

11.2.6.5 Pares de meias brancas 02 

11.2.6.6 Cuecas 04 

11.2.7. Os modelos, tecidos e cores serão aprovados pelo CONTRATANTE; 

11.2.8. A substituição ocorrerá sempre que necessário ou por ocasião da higienização; 

11.2.9. A promoção de corte de cabelo a cada atendimento, por profissional contratado ou por 

Interno, este remunerado. 

11.2.10. O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS SERÃO SEMESTRAIS, 

COMPREENDENDO  

Item Descrição Quant. 

11.2.10.1 Par de tênis 01 

11.2.10.2 Calção 01 

11.2.10.3 Camiseta 01 

11.2.10.4 Meião 01 

11.2.11. A coleta de lixo, seja ele de origem doméstica ou ambulatorial, serão de responsabilidade 

da CONTRATADA.  

11.2.12. Não estão compreendidos nos serviços de responsabilidade da CONTRATADA, ficando 

sob a responsabilidade do CONTRATANTE, a aquisição de viaturas para transporte de 

reeducandos ou de uso da Gerência Geral e ambulâncias. 

11.3. A CONTRATADA SERÁ A RESPONSÁVEL PELA REPOSIÇÃO DE TODO MATERIAL 

DE CONSUMO E ASSISTENCIAL DESCRITOS ACIMA, HAJA VISTA QUE OS MESMOS JÁ 

FORAM ADQUIRIDOS NA CONTRATAÇÃO ANTERIOR E ESTÃO EM USO. 

11.4. DAS NOVAS AQUISIÇÕES 

As empresas interessada em participar da licitação poderão optar pela subcontratação das novas 

aquisições descritos neste item 11.4 sob o modalidade de locação. 

11.4.1. EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO PARA RECONHECIMENTO FACIAL 

Item Descrição Und Quant. 

11.4.1.1 

CÂMERA SPEED DOME IP 4MP, IR DE 200M, ZOOM 36x, 

IP66, IK10 

 

Especificações Mínimas: 

Câmera IP de alta definição, tipo speed dome, com Sensor de 

imagem CMOS maior ou igual a 1/1.8” com varredura progressiva 

para vídeo monitoramento; 

Und 04 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Dez de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 

Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Permitir captação de imagens em situação de baixa luminosidade, 

com sensibilidade mínima de 0.0002Lux medidos com lente de 

abertura F1.5 e AGC ligado; 

Possuir IR embutido para uma distância de até 200m; 

Resolução máxima de, no mínimo, 4,0MP (2560 × 1440) operando 

com um taxa mínima de 30 quadros por segundo; 

Possuir, ao menos, três streams, sendo um com resoluções 

ajustáveis de 2560 × 1440, operando com uma taxa mínima de 30 

quadros por segundo e o segundo com resoluções ajustáveis de 

704×480, operando com um taxa mínima de 30 quadros por 

segundo e, ainda, um terceiro com resoluções ajustáveis de 

1920×1080, operando com um taxa mínima de 30 quadros por 

segundo; 

Possuir, ao menos os métodos de compressão de vídeo de H.265 e 

H.264; 

Permitir ajuste de PAN na faixa de 360O contínuos, ajuste de TILT 

na faixa de -20O a 90O; 

Possuir velocidade máxima de PAN de no mínimo 240°/s e de 

TILT de no mínimo 200°/s 

Possuir tempo do obturador configurável de 1seg a 1/30.000seg; 

Permitir zoom óptico máximo, de no mínimo, 36x; 

Possuir zoom digital de até, no mínimo, 16x; 

Possuir configuração de ajuste de foco para automático / 

semiautomático / manual; 

Permitir configuração de até 300 presets; 

Permitir configuração de até 8 patrulhas com, no mínimo, 32 

presets cada; 

Possuir Modo Dia e Noite com acionamento automático do filtro de 

IR; 

Possuir função de Balanço de Branco Automático ajustável pelo 

usuário; 

Possuir funções de aprimoramento de imagens como Redução 

Digital de Ruídos 3D, Estabilização Eletrônica da Imagem, Anti 

Nevoeiro, Compensação de luz alta, Compensação de Luz de 

fundo; 

Possuir função de Mascará de Privacidade de até, no mínimo, 20 

zonas; 

Possuir função WDR real de no mínimo 120dB, não será aceito 

WDR digital ou similares; 

Possuir funções inteligentes de Detecção de Faces, Detecção de 

Cruzamento de Linha, Detecção de Intrusão, Detecção de Entrada 

de uma Região, Detecção de Saída de uma Região e Detecção de 

Ausência de Áudio; 

Possuir a função Inteligente de Rastreio automático de Movimentos 

de objetos e pessoas; 
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Possuir proteção total contra poeira e jatos fortes d’água – grau de 

proteção IP66 ou superior; 

Possuir invólucro que forneça proteção do equipamento contra 

danos de impactos mecânicos – grau de proteção IK10 ou superior; 

Possuir saída de vídeo analógico CVBS (1Vp-p, sáida composta, 

75Ω/BNC); 

Possuir no mínimo 7 entradas de alarme e 2 saídas de alarme para 

acionamento de dispositivos via relé; 

Possuir 1 entrada de áudio Mic in/Line in e 1 saída de áudio com 

impedância de 600Ω; 

Suportar os protocolos de rede TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 

FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP; 

Possuir compatibilidade com os padrões ONVIF, PSIA, CGI; 

Permitir gravação em cartão de memória Micro SD/SDHC/SDXC 

de até, no mínimo, 128GB; 

Suportar gravação em cartão de memória em caso de desconexão 

com os gravadores e sincronia das imagens gravadas no cartão de 

memória diante do retorno da conexão com os gravadores; 

O cartão de memória deverá suportar criptografia das imagens 

indexada às câmeras; 

Possuir suporte para instalação em postes dotado de fitas metálicas 

ajustáveis; 

Deve ser fornecida com fonte de padrão Hi-PoE; 

Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de 0oC a 

+60oC e humidade na faixa de 90% ou inferior. Garantia Mínima 

de 12 meses em Maceió-AL. 

11.4.1.2 

CÂMERA DOME IP HD DE 4M, IR DE 30M, IP67 e IK10. 

Câmera de rede IP para vídeo monitoramento tipo bullet, 

policromática; 

Resolução mínima de 4,0MP (2560 × 1440); 

Suporte para taxa de quadros configurável de 1 a 30fps; 

Sensor de imagem igual ou maior ao CMOS 1/1.8" com varredura 

progressiva; 

Deve possuir compressão de vídeo padrão H.264 e, ao menos, um 

padrão compressão de vídeo superior ao mesmo (H.265, H.264B, 

Zipstream, H.264+, H.264H, H.265+ ou similares), com alta 

relação de compressão; 

Possuir função de codificação diferenciada em área marcada da 

câmera, de modo que somente na área marcada a imagem possua a 

resolução máxima configurada na câmera. Deve permitir, ao 

menos, 4 regiões de codificação diferenciadas; 

Suporte para, ao menos, cinco streams separados e configuráveis; 

Funcionamento em Baixa Luminosidade com sensibilidade mínima 

inferior a 0.003 Lux (F1.4, AGC ON) no modo colorido e 0 lux 

com IR (distância mínima de 30m); 

Und 24 
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Possuir lente motorizada de 2.8-12mm para ajuste remoto de zoom 

e foco; 

Possuir função do Foco Automático; 

Permitir posicionamento em 3-eixos permitindo o ajuste de rotação 

e posição durante a instalação. 

Suporte a Slow Shutter; 

Possuir função WDR real com valor mínimo de até 130dB (WDR 

digital ou DWDR não será permitido); 

Possuir funcão de Estabilização Eletrônica da Imagem (EIS); 

Função Dia & Noite com filtro de IR com troca automática; 

Possuir função de Anti nevoeiro aprimorando a qualidade das 

imagens na situação de neblina ou fumaça. 

Possuir funções BLC (Compensação de Luz de Fundo), 3D-DNR 

(Redução Digital de ruídos 3D); 

Possuir funções inteligentes de análise de vídeo e geração de 

alarmes para: Detecção de Cruzamento de Linha, Detecção de 

Entrada em uma determinada área, Detecção de Saída em uma 

determinada área, Detecção de Movimentos, Detecção de violação 

de Vídeo, Detecção de desfocagem, Detecção de Objeto removido, 

Contagem de pessoas e Objetos, detecção de objetos adicionados à 

cena e filtro de falso alarme por classificação de objetivo, como 

humanos e veículos. Serão aceitas soluções baseadas em software 

externo que agreguem tais funcionalidades; 

Possuir função de captura de faces para, no mínimo, 30 faces por 

frame capturado; 

Possuir 2 entradas e 2 saídas de alarme; 

Ativação de alarmes para Detecção de Cruzamento de Linha, 

Detecção de Intrusos em uma determinada área, 

Detecção de Movimentos, Detecção de violação de Vídeo, 

Desconexão de Rede, Conflito de IP, Falha no armazenamento; 

Permitir até 20 acessos simultâneos para exibição remota em tempo 

real; 

Possuir os padrões ONVIF, PSIA, CGI, ISAIP; 

- Compatível com os protocolos de rede: TCP/IP, ICMP, HTTP, 

HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 

NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; 

Possuir suporte a SAN para armazenamento na rede; 

Possuir fonte de alimentação compatível com o dispositivo. Caso a 

câmera não possua o recurso PoE, deve-se considerar o 

fornecimento de um ponto elétrico em infraestrutura aparente em 

aço galvanizado a quente à distância de 100m, bem como a fonte 

correspondente. 

11.4.1.3 

CÂMERA BULLET IP 4MP, IR DE 50M, IP67 e IK10. 

Câmera de rede IP para vídeo monitoramento tipo bullet, 

policromática; 

Und 04 
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Resolução mínima de 4,0MP (2560 × 1440); 

Suporte para taxa de quadros configurável de 1 a 30fps; 

Sensor de imagem igual ou maior ao CMOS 1/1.8" com varredura 

progressiva; 

Deve possuir compressão de vídeo padrão H.264 e, ao menos, um 

padrão compressão de vídeo superior ao mesmo (H.265, H.264B, 

Zipstream, H.264+, H.264H, H.265+ ou similares), com alta 

relação de compressão; 

Possuir função de codificação diferenciada em área marcada da 

câmera, de modo que somente na área marcada a imagem possua a 

resolução máxima configurada na câmera. Deve permitir, ao 

menos, 4 regiões de codificação diferenciadas; 

Suporte para, ao menos, cinco streams separados e configuráveis; 

Funcionamento em Baixa Luminosidade com sensibilidade mínima 

inferior a 0.003 Lux (F1.4, AGC ON) no modo colorido e 0 lux 

com IR (distância mínima de 80m); 

Possuir lente motorizada de 10-30mm, ou range superior para 

ajuste remoto de zoom e foco; 

Possuir função do Foco Automático; 

Permitir posicionamento em 3-eixos permitindo o ajuste de rotação 

e posição durante a instalação. 

Suporte a Slow Shutter; 

Possuir função WDR real com valor mínimo de até 130dB (WDR 

digital ou DWDR não será permitido); 

Possuir função de Estabilização Eletrônica da Imagem (EIS); 

Função Dia & Noite com filtro de IR com troca automática; 

Possuir função de Anti nevoeiro aprimorando a qualidade das 

imagens na situação de neblina ou fumaça. 

Possuir funções BLC (Compensação de Luz de Fundo), 3D-DNR 

(Redução Digital de ruídos 3D); 

Possuir funções inteligentes de análise de vídeo e geração de 

alarmes para: Detecção de Cruzamento de Linha, Detecção de 

Entrada em uma determinada área, Detecção de Saída em uma 

determinada área, Detecção de Movimentos, Detecção de violação 

de Vídeo, Detecção de desfocagem, Detecção de Objeto removido, 

Contagem de pessoas e Objetos; 

Possuir função de captura de faces para, no mínimo, 30 faces por 

frame capturado; 

Possuir 2 entradas e 2 saídas de alarme; 

Ativação de alarmes para Detecção de Cruzamento de Linha, 

Detecção de Intrusos em uma determinada área, Detecção de 

Movimentos, Detecção de violação de Vídeo, Desconexão de Rede, 

Conflito de IP, Falha no armazenamento; 

Permitir até 20 acessos simultâneos para exibição remota em tempo 

real; 
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Possuir os padrões ONVIF, PSIA, CGI, ISAIP; 

Compatível com os protocolos de rede: TCP/IP, ICMP, HTTP, 

HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 

NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 

802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; 

Possuir suporte a SAN para armazenamento na rede; 

Possuir fonte de alimentação compatível com o dispositivo. Caso a 

câmera não possua o recurso PoE, deve-se considerar o 

fornecimento de um ponto elétrico em infraestrutura aparente em 

aço galvanizado a quente à distância de 100m, bem como a fonte 

correspondente. 

11.4.1.4 

CONTROLADOR DO PAINEL GRÁFICO – Hardware 

e Software. 

Deve suportar um máximo de 4 telas; 

Deve suportar, ao menos, 32 fontes de vídeo IP e, ao menos, uma 

fonte HDMI; 

Deve permitir a criação de múltiplos layouts de, ao menos, 1, 4, 9 e 

16 divisões, que permitam ao operador, conforme suas permissões 

configuradas, fazer mudanças rápidas e simultâneas de uma ou 

mais janelas de aplicações visualizadas no painel Vídeo Wall. 

Deve permitir o agendamento de troca de cenários (layouts), para 

que em tempos predeterminados ocorra mudança automática de 

layouts sem interferência dos operadores. 

Deve permitir a divisão do lay-out independentemente da divisão 

natural entre as telas. 

Deve permitir a configuração de imagem de de fundo independente 

das imagens provenientes das entradas de video. 

Deve permitir a visualização da imagem de uma entrada ser exibida 

em diversas telas simultaneamente. 

Deve possuir software de gerenciamento para controle dos painéis; 

Deve possuir interface simples para exibição das imagens e 

gerenciamento do lay-out dos painéis; 

Deve possuir, ao menos, 40 usuários cadastrados em, ao menos, 3 

níveis de acesso; 

Deve permitir a pré visualização do lay-out na seleção da fonte de 

vídeo. 

Deve permitir método de seleção rápida da fonte de vídeo e lay-out. 

Und 01 

11.4.1.5 

Painel Grafico para Video Wall de 46” borda fina. 

Painel gráfico 

O Painel Gráfico deve ser composto de 04 telas montadas em uma 

matriz de 2 x 2. 

Cada tela deverá possuir as seguintes especificações: 

Deve possuir display TFT-LED de alta definição (1080p); 

Deve possuir resolução de 1920×1080; 

O formato de Tela deverá possuir: 16 por 9 (widescreen); 

Und 04 
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Tamanho da Tela deverá possuir, ao menos, 46”(diagonal visual 

aproximada); Cada tela deve possuir borda com, no máximo, 

3.7MM X 1.8MM 

Deve possuir brilho de, no mínimo, 350 cd/m²; 

Deve possuir contraste mínimo de 4000 por 1 (dinâmico); 

Deve possuir Tempo de Resposta: 8 ms; Deve possuir Ângulos de 

Visão horizontal e vertical de 178º; 

Deve possuir, ao menos, 1 entrada HDMI, 1 VGA e 1 DisplayPort; 

Deve ser compatível com os formatos HDMI 1.4 e 2.0; 

Base mecânica do painel gráfico (videowall) Compreende estrutura 

autoportante para instalação e suporte adequado dos módulos de 

vídeo, organização de cabos e fontes de fornecimento elétrico, bem 

como todo o acabamento estético para o painel de vídeo. O acesso 

aos componentes internos de cada módulo deve ser facilitado. E a 

retirada de um módulo não deve impedir o funcionamento do 

painel digital. 

A estrutura física do painel deverá permitir o alinhamento e 

empilhamento dos módulos, com vedação que impeça a 

contaminação interna dos equipamentos. 

A estrutura metálica de sustentação do painel deverá permitir 

expansão future com aproveitamento da estrutura atual. 

Na montagem do painel deverão estar incluídos os acabamentos 

laterais, superiores e inferiores, bem como os da parte traseira, caso 

estes se façam necessários. 

Devem compor a solução quaisquer acessórios requeridos para o 

funcionamento pleno, tais como: 

Cabos de áudio, vídeo e rede (CAT6); 

Cabos de alimentação elétrica; 

Conectores; 

Dutos para acomodação de cabos; 

Bases de apoio; 

Abraçadeiras; 

Conversores. 

11.4.1.6 

MESA CONTROLADORA TOUCH-SCREEN. 

Mesa Controladora Profissional para câmeras móveis internas e 

externas, analógicas e de rede, da mesma linha de produtos do 

mesmo fabricante das câmeras dome fornecidas; 

Possuir teclado, joystick e monitor touch-screen incorporados; 

Possuir teclas de atalhos para controle e configurações das speed 

domes como também tecla de atalho para ativação de presets, 

patrulhas e patterns; 

O monitor touch-screen deverá possuir tela igual ou superior a 7” e 

resolução igual ou superior a 800×480; 

O monitor deverá ser capaz de exibir canais individuais e em 

grupos; 
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Permitir cadastro e gerenciamento de usuários em nível operador e 

administrador para a mesa controladora; 

Permitir a adição de no mínimo 10 operadores permitindo cada um 

a operação de 256 dispositivos ou mais; 

Permitir o reconhecimento automático das câmeras conectadas na 

rede local; 

Fornecer a capacidade de decodificação de 1 canal de vídeo com 

até 1080p de resolução. 

11.4.1.7 

GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE – 16 CANAIS. 

O aplicativo deve operar de forma autônoma e autossuficiente, 

unicamente com os recursos de hardware e software internos 

contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de 

suas funções. Exclui-se deste conceito os NVR montados com base 

em PC, que utilizem sistemas operacionais comuns a 

microcomputadores convencionais não originalmente 

desenvolvidos em fábrica para o fim único e específico de atuar 

como NVR monobloco; 

O aplicativo deverá suportar a conexão e a gravação de no mínimo 

08 canais com tecnologia IP com até 12MP; 

Permitir gravação nas resoluções 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1080P, 

720P, 4CIF e CIF; 

Possuir 1 entrada de áudio e 1 saída de áudio. Ambas no formato 

RCA; 

Suportar áudio bidirecional; 

Possuir saída VGA com resolução de até 1920x1080; 

Permitir mosaico de 1 ou 4 quadrantes de imagens para 

visualização em tempo real. 

Possuir funções de detecção e Reconhecimento de faces em pelo 

menos 08 canais de vídeo; 

Deve suportar procura de faces diretamente no equipamento; 

Deve suportar a distinção de pessoas e veículos para redução de 

falsos alarmes; 

Possuir funcionalidade de classificação de, no mínimo, 100.000 

faces, divididas em, pelo menos 16 listas distintas; 

Suportar, no mínimo 4 HD´s de discos tipo SATA ou superior, com 

no mínimo 10 Teras cada; 

Possuir ao menos 2 interface Gigabit Ethernet; 

Possuir no mínimo 16 entradas de alarme e 8 saídas de alarme para 

acionamento de dispositivos via relé; 

Suportar os protocolos de rede TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, 

DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™ e 

HTTPS; 

Possuir o protocolo ONVIF para conexão de câmeras de outras 

marcas que operam com este protocolo; 

Permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC 

Und 05 
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– 60Hz; 

Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de 

-10oC a +55oC e humidade na faixa de 10% a 90%. 

O aplicativo poderá ser substituído por uma solução baseada em 

servidor/software, desde que os servidores utilizados sejam de 

primeira linha e com capacidade necessária para o processamento 

em igual desempenho. 

11.4.1.8 

Servidor de Gerenciamento de Imagens. 

Processador: Possuir no mínimo 1 controlador de armazenamento 

com no mínimo 28 núcleos por processador 

Memória: Possuir no mínimo 32 GRAM de memoria DIMM 

DDR4, compatível com RDIMM/LRDIMM, velocidades até 

2666MT/s, com suporte mínimo a 92 GB máx; 

Deve possuir HD de no mínimo 2Teras para sistema operacional; 

Controladoras de armazenamento: possuir no mínimo as seguintes 

controladoras compatíveis com PERC H330, H730p, H740p, 

HBA330 e externo compatível com RAID H840 

Deve possuir no mínimo 16 gabinetes compatíveis com SAS/SATA 

(HDD/SSD) de 2,5pol. máx. com no mínimo 60TB de 

armazenamento; 

Fontes de alimentação: Possuir fonte de alimentação compatível 

com a carga máxima do servidor após futuras expansões 

suportadas, com redundância e ventiladores; 

Deve possuir tamanho máximo de 3U´s com no máximo 800mm de 

profundidade; 

Deve possuir Windows Server, possuir gerenciamento integrado 

compatível com IPMI 2.0i 

Suporte às seguintes plataformas: 

Software OpenManage™ (OpenManage Enterprise, OpenManage 

Essentials, OpenManage Mobile e OpenManage Power Center) 

Suporte às seguintes Integrações e conexões: Microsoft® System 

Center, VMware® vCenter™, BMC Software. Conexões: Nagios 

& Nagios XI,Oracle Enterprise Manager,HP Operations Manager, 

IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Gerenciador de rede IBM 

Tivoli®,CA Network and Systems Management 

Deve possuir no mínimo as seguintes portas e I/O: Opções de placa 

filha de rede 4 x 1 GE 

Deve possuir as seguintes portas: Vídeo VGA, 2 USB 2.0, USB 3.0 

disponível, Micro USB direto iDRAC dedicado, serial, 2 USB 3.0, 

porta de rede de iDRAC dedicado 

Deve possuir no mínimo 8 slots PCIe Gen 3 e opções de GPU para 

placa de vídeo dedicada 

Deve ser compatível com os Sistemas operacionais: Ubuntu® LTS 

, Citrix® XenServer®, Microsoft Windows Server® com Hyper-V, 

Red Hat® Enterprise Linux, SUSE® Linux Enterprise Server e 
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VMware® ESXi; 

Possuir acessórios para instalação (mouse, teclado, parafusos, 

manuais, suporte para rack, cabo de energia e cabo de rede no 

mínimo CAT 

6). 

11.4.1.9 

Software de gerenciamento e monitoramento (VMS) - 

Fornecimento, Licença, Instalação e Configuração. 

Módulo VMS – Sistema e integração 

Gerenciamento otimizado de armazenamento de vídeo: a solução 

deve possuir arquivamento único, gravação de longa duração de 

bom desempenho, escalabilidade e custo-eficiente; 

Deve suportar câmeras IP, NVRs fixos, Sistemas móveis, Mesas 

Controladoras IP, codificadores de vídeo IP e decodificadores de 

vídeo IP. A comprovação da compatibilidade de cada item deve ser 

comprovada por meio de carta do fabricante do VMS. 

Deve possuir método de descoberta de dispositivos IP utilizando 

métodos plug and play, broadcast e varredura por faixa de IP; 

Deve suportar e gerenciar a gravação e reprodução das imagens nos 

próprios dispositivos e em gravadores tipo NVR. A 

compatibilidade deverá ser comprovada por carta, detalhando os 

modelos dos gravadores utilizados, bem como as funcionalidades 

descritas neste. 

Rede e armazenamento otimizados: deve suportar multi-streaming 

que otimiza a banda usando os métodos de compressão H.264 e 

H.265; 

Deve ser capaz de armazenar conteúdo em vídeo em diferentes 

topologias e arquitetura de armazenamento; 

Deve suportar a detecção de movimento, independente do modelo 

da câmera seja pelo servidor ou câmera ou simultaneamente; 

Deve suportar integração com analíticos de vídeo dos 

equipamentos de borda – câmeras e NVRs – ou desempenhar essas 

funções nativamente. As funções mínimas de análise devem ser as 

seguintes: Cruzamento de Linha e Detecção de Intrusão; 

Deve suportar nativamente ou integrado com os dispositivos de 

borda – câmeras e NVRs – as funções de filtragem de falsos 

alarmes por detecção de seres humanos ou veículos; 

Deve suportar a adição de sistemas de reconhecimento facial 

através de equipamentos com essa funcionalidade ou por adição 

futura de módulo de software para esse fim; 

Plataforma Aberta: deve possuir API/SDK aberta, suportando 

integração com hardware e aplicativos de terceiros; 

Integração nativa de todos os dispositivos compatíveis Onvif 

Profile S e Generic RTSP; 

Instalação em Windows 64 bits. As licenças do Sistema 

Operacional devem ser fornecidas pela proponente como parte da 
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solução; 

Deve permitir exibição dos alertas gerado pelos dispositivos, 

através do processamento dos metadados recebido das câmeras 

/encoders, mostrando os quadros (overlay) nos formatos e cores 

gerados pelos dispositivos, através do dispositivo integrado via 

Onvif; 

Deve permitir a integração de dispositivos de controle de acesso; 

Deve suportar solução de vídeo wall integrada para, no mínimo, 50 

monitores; 

O software de administração deve oferecer um acesso único e 

consolidado para configuração dos servidores de gravação, mesmo 

em instalações multi sites; 

Deve possuir assistentes de configuração para guiar o usuário por 

processo de adição de câmeras, a configuração de vídeo e gravação 

e configuração do usuário; 

Deve possuir opção de configuração em massa, permitindo 

alterarem-se as configurações em vários dispositivos ao mesmo 

tempo com poucos cliques, independentemente de estarem no 

mesmo site ou remotos; 

Deve possuir exportação/importação de dados de configuração do 

sistema e de usuários; 

Sistema de backup para a operação do sistema confiável e rápida 

recuperação do sistema; 

Sistema automático de pontos de restauração: deve permitir a 

reversão fácil de pontos de configuração previamente definidos, 

permitindo o cancelamento de mudanças de configuração 

indesejados e a restauração de configurações anteriores válidas; 

Deve permitir a personalização da interface de administração de 

acordo com os direitos de cada usuário, concedendo permissões, 

restringindo funções e ocultando ou desabilitando partes da 

interface para evitar o acesso indevido a ações restritas. 

Deve possuir integração com sistema de controle de acesso, 

alarmes, portões, sistemas de gestão, ótica usando os eventos de 

I/O, eventos internos, eventos TCP/IP; 

Deve possuir SDK para integração do vídeo em outros produtos 

usando a API para exibir imagens ao vivo, reprodução de 

atividades gravadas, mostrar imagens de determinado período de 

tempo, e buscar por movimento; 

Deve suportar contas de usuário e grupos do Microsoft Active 

Directory e perfis de usuário nativos do sistema, com controle de 

todos os privilégios de acesso/controle de ações permitidas; 

Deve suportar auditoria de usuários, registrando ações do usuário: 

comandos de operação do usuário por tempo, localizações, câmeras 

e operação do sistema; 

Deve suportar exportação dos logs de sistema para fins de 
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auditoria; 

Deve possuir histórico de atividade do usuário do cliente pelo 

tempo, localidade e câmeras; 

Deve estar composto por Licença de Sistema Obrigatório para a 

instalação do produto, não possuindo limite de validade; 

Licença de câmera: é necessária para cada câmera a ser visualizada 

e armazenada no sistema. 

Todos os softwares clientes não deverão ser licenciados e podem 

ser instalados e utilizados em qualquer número de computadores, 

de forma gratuita. 

A licença deve garantir de todas as atualizações dos produtos pelo 

prazo mínimo de 03 (três) anos. 

Módulo VMS – Operação 

Visualização ao vivo e reprodução: clientes de dispositivos móveis 

e computadores com suporte para visualizar, no mínimo, 64 

câmeras de vários servidores por cliente; 

Exibições de Janelas/Layouts: deve trabalhar com exibições 

contendo até 8x8 câmeras, Hot spot, Matriz, Sequencial, imagens 

estáticas e ativas, vídeos ao vivo ou gravados, mapas HTML, 

distribuídos em todos os monitores do computador; 

PTZ inteligente: deve possuir controle manual, presets, macros, 

patrulhamento com esquemas múltiplos (pattern), comandos para 

limpador (palheta) e esguicho de água, controle por joystick e 

teclado/mouse; 

Matriz Virtual: exibições de controle de câmara ao vivo em 

computadores remotos para visualização distribuída; 

Controle de Entradas/ Saídas de Alarme: de câmeras ou 

dispositivos de I/O, de forma a criar botões/eventos manuais, ou 

receber sinais de sistemas de intrusão ou controle de acesso. 

Áudio multicanal bidirecional: deve permitir áudio ao vivo/gravado 

com reprodução instantânea no PC cliente, transmitindo voz pelo 

microfone a alto- falantes remotos; 

Deve permitir gravação de áudio sincronizada a qualquer canal de 

vídeo; 

Gravação manual: deve ser baseada em privilégios de acesso 

definido pelo administrador; 

Deve iniciar a gravação manual de câmeras por um prazo 

predeterminado; 

Deve permitir que o zoom digital ao vivo evite gravações com o 

zoom digital; 

Deve possuir visualização de layouts de 1x1 até 10x10 layouts, 

além de exibições assimétrica; 

Deve permitir vistas otimizadas para os aspectos invertidos 4:3, 

16:9 ou 9:16, conhecidos como modo corredor; 

Deve permitir suporte a vários monitores num mesmo computador; 
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Deve possuir função sequencial permitindo que um quadrante 

especificado mostre de tempos em tempos um número selecionado 

de câmeras em tempos diferentes; 

Deve possuir função de matriz virtual para forçar a visualização de 

imagens ao vivo em monitores remotos; 

Deve permitir a transmissão de áudio do microfone para uma ou 

todas as caixas de som remotas associadas a dispositivos IP; 

Deve disparar pré definições de posição diretamente do menu da 

câmera; 

Deve disparar o limpador ou esguicho de água usando os comandos 

no menu; 

Deve acionar manualmente eventos ativando algum da lista no 

menu; 

Deve possuir alertas audíveis ativados por detecção de movimento 

ou ocorrência de eventos; 

Deve possuir busca inteligente para pesquisa rápida de movimento 

em áreas selecionadas nas imagens gravadas; 

Deve permitir que o zoom digital seja ativado por padrão para 

câmeras fixas em exibição ao vivo e por câmeras fixas e PTZ no 

modo de reprodução; 

 Deve possuir recursos para imprimir imagens; 

Deve permitir a exportação de "dados de Evidência" contendo 

dados nativos e o software de visualização para uso por parte das 

autoridades, sendo que a exportação de AVI inclui 

automaticamente o áudio; 

Deve possuir criptografia e opção de senha de proteção para as 

gravações exportadas e arquivos de exportação para o formato de 

banco de dados; 

Deve atribuir saídas, presets PTZ, eventos e vistas como ações 

(joystick) e botões (teclado); 

Deve permitir a troca de fluxo de vídeo quando a o quadro ativo é 

maximizado. 

O sistema suporta mapas multicamadas; 

Os mapas podem ser visualizado em qualquer servidor ou estação 

de trabalho no sistema; 

O sistema suporta mapas de várias camadas. Serão aceitas, no 

mínimo 5 camadas; 

Os formatos padrão de arquivos gráficos PNG, JPG e BMP podem 

ser usados para mapas; 

Deve suportar mapas online GIS MAP. 

Cada mapa deve ser capaz de exibir e permitir o controle de todas 

as câmeras do sistema; 

Cada mapa deve ser capaz de exibir e permitir o controle de áudio, 

E / S e dispositivos de controle de acesso a ele assignados; 

Cada mapa deve fornecer links de uma camada do mapa para outro. 
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Cada mapa deve possuir rcurso zoom in / zoom. 

Cada mapa deve vídeo de ícones da câmera, E/S ou Controles de 

Acesso. 

Cada mapa apoia uma característica "BUSCAR" para procurar 

facilmente para dispositivos específicos no mapa. 

Cada mapa deve apoiar um recurso de "FILTRO" para filtrar certos 

tipos de dispositivos sejam exibidos. 

Deve possuir interface de gerenciamento de alarmes que permita a 

visualização de imagens estáticas dos mesmos, se configurada, e 

acesso às imagens gravadas dos mesmos; 

Deve notificar os usuários por som ou e- mail em caso de detecção 

de evento; 

Permitir a detecção e gestão dos alarmes dos analíticos embarcados 

nas câmeras ou do sistema; 

Permitir envio de e-mail para os usuários no caso de notificação de 

alarmas acionados; 

Deve possuir, no mínimo, as seguintes ações de notificação de 

alarmes: Pop-up da imagem, aviso sonoro, preset PTZ e Ativação 

de saídas de relé dos dispositivos. 

Módulo VMS – Gravação, reprodução e backup: 

Deve possuir gravação continua ou ativada por movimento, evento 

ou agendamento. 

Deve possuir gravação digital simultânea de vários canais de vídeo 

e áudio; 

Deve transmitir áudio bidirecional do microfone do cliente para 

alto falantes remotos; 

Deve possuir otimização da largura de banda devido ao multi 

streaming, dividindo o fluxo de vídeo da câmera para fluxos 

diferenciados para ver vídeo ao vivo e gravado; 

Deve possuir banco de dados seguro de alta velocidade de imagens 

estáticas JPEG, PNG ou BMP ou fluxos H264 e H.265, incluindo 

áudio; 

Deve permitir a gravação em mais de 30 frames por segundo por 

câmera, limitado apenas pelo hardware e rede; 

Detecção de movimento embutida, em tempo real, com 

sensibilidade completamente ajustável e zonas de exclusão, 

permitindo ativar a gravação na detecção do movimento ou evento, 

notificando o alerta por e-mail; 

Gravação manual com início do tempo baseada em critérios 

predefinidos e privilégios de acesso; 

Deve possuir Pan Tilt Zoom (PTZ) com presets armazenados pelo 

sistema, com a ativação de presets e patterns quando acontecem 

determinados eventos; 

Varredura PTZ em dispositivos suportados: visualização ou 

gravação enquanto se move lentamente a partir de uma posição 
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para outra; 

Em eventos predefinidos comandos são enviados automaticamente 

para exibir vídeo ao vivo em computadores remotos; 

Possuir gravação multi camadas, permitindo configurar o sistema 

para gravar em locais e tempo diferentes; 

Deve possuir recuperação configurável de trechos de vídeo 

perdidos diretamente da câmera que possui a função de gravação 

local no cartão de memória removível; 

Deve suportar gravação embarcada na câmera (edge storage) em 

vários fabricantes e em dispositivos ONVIF; 

Deve possuir assinatura digital no banco de dados por meio de 

criptografia do stream de vídeo, sempre que disponível na câmera, 

para garantir a integridade do vídeo; 

Deve possuir monitoramento do sistema/servidor de imagens com 

relatório de configurações; 

O sistema deve ser compatível com redundância de gravação N:1 

para que, em caso de falha na gravação dos vídeos, outro assuma 

sem a adição de licença para essa função, desde que configurado 

nos gravadores do sistema; 

Deve permitir reprodução de gravações de vídeo e áudio 

localmente no servidor de gravação; 

Deve permitir visualização de até 16 (dezesseis) câmeras com 

tempo sincronizado durante a reprodução; 

Deve possuir recurso de lupa na linha de tempo de atividade, 

possibilitando ampliar ou reduzir a faixa de tempo necessária para 

dar início à busca por vídeos gravados; 

Deve permitir pesquisa instantânea em gravações com base na 

data/hora e atividade/alarme; 

Deve possuir pesquisa inteligente, detecção de movimento do vídeo 

gravado, devendo poder utilizar os metadados de eventos gerados 

como ferramenta de busca de imagens; 

Provas podem ser geradas com relatório impresso, imagem JPEG, 

AVI ou formato proprietário (com visualizador incluso) ou ainda 

exportar vídeo em formato padrão de mercado; 

Deve permitir exportação de gravações de áudio em formato AVI 

ou MP4; 

Deve enviar imagens por e-mail. 

Módulo VMS – Client Mobile: 

Deve possuir aplicativos gratuitos para dispositivos mobile (IOS, 

Android); 

Deve permitir a visualização de múltiplas imagens 

simultaneamente; 

Deve permitir a busca e reprodução de vídeo gravado; 

Deve permitir toque na tela do dispositivo para zoom digital e 

diferentes modos de visualização da imagem; 
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Deve possuir controle das funcionalidades PTZ das câmeras; 

Deve salvar ou compartilhar uma foto do vídeo exibido ao vivo; 

Módulo Video Wall: 

O sistema deve possuir interface de vídeo wall por meio de cliente 

especial ou integrado a unidades de decodificação que executem as 

seguintes funções: 

Deve possuir matriz virtual mostrando vídeo ao vivo diretamente 

de, no mínimo, 04 (quatro) câmeras por cada tela individual a 

serem acionadas remotamente por comandos remotos e manuais; 

Deve possuir cenário sequenciais de câmeras configuráveis por 

tempo de exibição; 

Vários eventos devem poder controlar um monitor de matriz e 

eventos únicos devem poder controlar vários monitores; 

Deve permitir a visualização de vídeo na sua taxa máxima de 

frames em qualquer codec provido pela câmera; 

Deve permitir a visualização de todo o conteúdo do cliente no 

vídeo wall; 

Deve permitir a exibição de uma câmera em toda a extensão do 

vídeo wall; 

Deve permitir a exibição de todas as câmeras no vídeo wall; 

Deve permitir a exibição dos mapas no vídeo wall; 

Módulos Analíticos Embutidos 

O sistema deverá ser fornecido com suporte à análise de vídeo, por 

meio de módulo ou nativamente, para pelo menos, as seguintes 

funcionalidades: Leitura de placas de veículos (LPR), Sistema de 

Reconhecimento Facial, Detecção de Cruzamento de Linha, 

Detecção de Intrusos em uma determinada área, Detecção De 

Objetos Retirados Da Cena, Detecção De Objetos Adicionados à 

Cena, Detecção de Movimentos, Detecção de Faces e Detecção de 

Obstrução de Vídeo. Tais funcionalidades poderão ser efetuadas 

pela câmera ou diretamente pelo Sistema. 

Os analíticos descritos acima deverão gerar alarmes, os quais 

deverão ser passíveis de pesquisa por data, horário e tipo de alarme. 

O analítico de leitura de placas de veículos (LPR) e 

Reconhecimento Facial deverão possuir sistema de lista branca e 

lista negra, com a geração dos alertas correspondentes e 

subsequentes ações. 

O analítico de leitura de placas de veículos (LPR) e 

Reconhecimento Facial deverão possuir pesquisa por data, hora ou 

placa, com a recuperação dos vídeos correspondentes. A pesquisa 

de placas e faces deverão permitir a pesquisa parcial dos caracteres 

das placas e das faces. 

Os analíticos deveram ser desenvolvidos pelo próprio fabricante do 

sistema ou poderão ser utilizados analíticos de terceiros, porém se 

for utilizado analíticos de terceiros, deverá ser apresentada 
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documentação ou declaração dos desenvolvedores dos

 analíticos comprovando que ambos são totalmente 

integrados. 

Módulo Mobile: 

O sistema deve possuir módulo de integração com dispositivos 

móveis – Câmeras Pessoais e NVRs Veiculares – Com as seguintes 

características mínimas abaixo: 

Deve ser instalado em servidor designado para esse fim; 

Deve possuir servidor de controle de fluxo de vídeo dedicado, cuja 

função é centralizar os acessos dos clientes aos dispositivos 

móveis, evitando-se que tais acessos esgotem a banda disponível 

nos dispositivos; 

O servidor de controle de fluxo de vídeo deve possuir capacidade 

para gerenciar até 600 Mbps de fluxos de vídeo provenientes dos 

dispositivos móveis e para os clientes; 

O sistema deve possuir cliente destinado ao gerenciamento dos 

alertas provenientes dos dispositivos móveis, visualização e 

reprodução das imagens; 

Deve suportar mapas online GIS MAP. Deverá ser possível a 

exibição das posições dos dispositivos móveis no mapa, bem como 

a configuração dos alertas posicionais; 

O sistema deve ser integrado aos dispositivos móveis de modo a 

receber, e visualizar, os alertas posicionais e de movimento: 

mudança brusca de direção, mudança brusca de velocidade, pânico, 

violação de cerca virtual e violação de rota; 

O sistema deverá recuperar as imagens de alertas dos dispositivos, 

sempre que os mesmos estejam ao alcance das redes sem fio 

cadastradas; 

O sistema deverá integrar com as docking stations para recuperar as 

imagens das câmeras pessoais. 

11.4.1.10 Licença de Videowall. Und 01 

11.4.1.11 Licença de Reconhecimento Facial. Und 32 

11.4.1.12 Licença Base de câmeras. Und 01 

11.4.1.13 

GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE – 128 CANAIS. 

O NVR deve operar de forma autônoma e auto suficiente, 

unicamente com os recursos de hardware e software internos 

contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de 

suas funções. Exclui-se deste conceito os NVR montados com base 

em PC, que utilizem sistemas operacionais comuns a 

microcomputadores convencionais, não originalmente 

desenvolvidos em fábrica para o fim único e específico de atuar 

como NVR monobloco; 

O NVR deverá suportar a conexão e a gravação de 128 ou mais 

Und 01 
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canais com tecnologia IP com até 12MP; 

Permitir gravação nas resoluções 12MP / 8MP 

/6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 

2CIF / CIF / QCIF; 

Possuir Largura de Banda de Entrada mínima de 576Mbps; 

Possuir Largura de Banda de Saída mínima de 512Mbps; 

Possuir suporte para compressão de vídeo superior ao padrão 

H.264, para otimização da banda de transmissão e redução no 

espaço de armazenamento nos Discos Rígidos comparados ao 

padrão H.264; 

Permitir visualização ao vivo e reprodução de imagens de até 

12MP; 

Possuir 1 interface de entrada e 1 de saída de áudio RCA (Linear, 

1KΩ); 

Permitir áudio bidirecional 

Permitir reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos; 

Possuir saída HDMI com resolução de até 4k (8MP); 

Permitir sequenciamento da exibição das imagens em tempo real 

com tempo configurável; 

Possuir funções de Detecção de Movimento, Video-tampering, 

ausência de vídeo, perda de vídeo e alarmes de VCA (Análise de 

conteúdo de vídeo); 

Possuir ferramenta de diagnóstico de qualidade de vídeo; 

Permitir sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 96TB 

de gravação brutos, sendo que este deve ser fornecido com no 

mínimo a capacidade citada; 

Suportar RAID0, RAID1, RAID5, RAID10. 

Permitir a conexão de discos de rede (discos NAS /IP SAN) 

simultâneos; 

Possuir gerenciamento de Grupo e Quota de HD (Disco Rígido); 

Deve possuir no mínimo 96 Teras brutos de disco rígido para 

armazenamento; 

Possuir configuração de propriedades do HD para utilização em 

redundância, apenas leitura ou leitura/escrita; 

Suporta função de detecção S.M.A.R.T (tecnologia de auto-

monitoramento, análise e relatório) e detecção de setores 

danificados nos Discos Rígidos; 

Suporta função de Hibernação dos Discos Rígidos visando 

economia de energia e prolongação do tempo de vida dos Discos 

Rígidos; 

Possuir 2 interfaces de rede 10M/100M/1000M; 

Possuir no mínimo 16 entradas de alarme e 4 saídas de alarme para 

acionamento de dispositivos via relé; 

Possuir no mínimo 1 entrada USB padrão USB3.0; 

Possuir chassis de 2U, para racks de 19”; 
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Permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC 

– 60Hz; 

Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de 

-10oC a +55oC e humidade na faixa de 10% a 90%. 

* Essa aquisição se dará devido a PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 no 

estabelecimento prisional, haja vista que foi instituído no dia 28 de fevereiro de 2020, por meio da 

Portaria GAB-DEPN nº 135, Grupo de Trabalho no âmbito do órgão, cuja missão precípua é 

desenvolver protocolos de atuação preventiva para o sistema penitenciário federal de forma que 

auxilie os estados em seus respectivos planos de atuação.  

11.4.2. EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO DE VOZ (PARLATÓRIO) 

Item Descrição Und Quant.  

11.4.2.1 

GRAVADOR DIGITAL DE VOZ (Parlatórios). Memória interna 

10 GB, Cartão de memória 4 GB, Cabo USB, Ligação direta USB 

para a transferência rápida, Microfones embutidos, Formato de 

gravação áudio, Formato de gravação: MP3/L-PCM, Formato de 

reprodução áudio, Bateria ou pilha recarregável, Tempo de 

gravação 1000 h, Visor LCD com retro iluminação, Corte de ruído 

inteligente, Função que acelera (x1.5) ou desacelera (x0.5) a faixa 

sem alterar o pitch, Função jump/back pular de um ponto para 

outro na gravação. Sistema de microfone que capta sons distantes 

ou suaves, Pilhas ou bateria recarregável, Autonomia extralonga 

das pilhas ou bateria para gravação prolongada, Duração da bateria 

ou pilha para GRA. MP3 A 128 KBPS 50 horas, Terminais de 

saída e entrada [PC I/F] USB de alta velocidade [Entrada], 

Gravações assinaladas por data, para que possa localizar 

facilmente, Filtro de corte elimina o ruído indesejado,  Manual de 

instruções em português. De acordo com a legislação vigente. 

Und 05 

11.5.  DETALHAMENTO DO FARDAMENTO (DESPESA EMBUTIDA NA MÃO DE OBRA) 

11.5.1. As despesas com fardamento dos funcionários estarão embutidas na planilha de custo da 

mão de obra. 

Item Descrição Und Quant. 

Uniforme Administrativo – Homem 

1 
Sapato – masculino, social em couro, solado de borracha 

antiderrapante, com cadarço, na cor preta. 
Und 2 

2 Meia – masculina, social, em poliéster, adulto, cor preta. Und 4 

3 

Calça – masculina, social, confeccionada em microfibra, na cor 

preta, com 04 bolsos embutidos, sendo 02 na parte traseira em 

sentido horizontal e 02 na lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

Und 2 

4 

Camisa – masculina, social, confeccionada em tecido 33% algodão 

e 67% poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na 

parte frontal do lado esquerdo. 

Und 2 

5 Cinto – masculino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. Und 1 

6 Crachá - nome do empregado Und 1 
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Empregados 20 

Uniforme Administrativo – Mulher 

7 

Sapato – social, feminino, em couro, sem cadarço, na cor preta, 

salto de aproximadamente 2 cm, acabamento de primeira 

qualidade, solado antiderrapante. 

Und 2 

8 

Calça – feminina, social, confeccionada em microfibra, na cor 

preta, com 04 bolsos embutidos, sendo 02 na parte traseira em 

sentido horizontal e 02 na lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

Und 2 

9 

Camisa – feminina, social, confeccionada em tecido 33% algodão e 

67% poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na 

parte frontal do lado esquerdo.] 

Und 2 

10 Cinto – feminino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. Und 1 

11 Crachá - nome do empregado Und 1 

Empregados 14 

Monitor de Ressocialização – Homem 

12 
Sapato – masculino, social em couro, solado de borracha 

antiderrapante, com cadarço, na cor preta. 
Und 2 

13 Meia – masculina, social, em poliéster, adulto, cor preta. Und 4 

14 

Calça – masculina, social, confeccionada em microfibra, na cor 

preta, com 04 bolsos embutidos, sendo 02 na parte traseira em 

sentido horizontal e 02 na lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

Und 2 

15 

Camisa – masculina, social, confeccionada em tecido 33% algodão 

e 67% poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na 

parte frontal do lado esquerdo. 

Und 2 

16 Cinto – masculino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. Und 1 

17 Crachá - nome do empregado Und 1 

Empregados 127 

Monitor de Ressocialização – Mulher 

18 

Sapato – social, feminino, em couro, sem cadarço, na cor preta, 

salto de aproximadamente 2 cm, acabamento de primeira 

qualidade, solado antiderrapante. 

Und 2 

19 

Calça – feminina, social, confeccionada em microfibra, na cor 

preta, com 04 bolsos embutidos, sendo 02 na parte traseira em 

sentido horizontal e 02 na lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

Und 2 

20 

Camisa – feminina, social, confeccionada em tecido 33% algodão e 

67% poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na 

parte frontal do lado esquerdo. 

Und 2 

21 Cinto – feminino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. Und 1 

22 Crachá - nome do empregado Und 1 

Empregados 32 

Cinófilo 

23 
Bota – tipo coturno, cano longo, com cadarço, em couro, solado de 

borracha antiderrapante, na cor preta. 
Und 2 
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24 

Calça – masculina, em brim, na cor preta, com ziper, com 04 bolsos 

embutidos, sendo 02 na parte traseira em sentido horizontal e 02 na 

lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

Und 2 

25 Camisa – em malha, 30.1, gola careca, na cor preta, manga curta. Und 4 

26 Crachá - nome do empregado Und 1 

Empregados 14 

Pessoal de Cozinha 

27 
Conjunto em brim de calça com elástico e cordão, guarda pó com 

manga curta na cor branca 
Und 3 

28 Crachá - nome do empregado Und 1 

29 
Sapato masculino em couro sintético com solado antiderrapante, na 

cor preta 
Und 2 

30 Touca em brim na cor branca Und 2 

Empregados 18 

Lavadeira 

31 Bota em PVC Und 2 

32 
Conjunto em brim de calça com elástico e cordão, blusa aberta com 

gola e manga curta, com logomarca 
Und 3 

33 Crachá - nome do empregado Und 1 

34 Meia esportiva adulto Und 4 

Empregados 8 

Serviço Assistencial 

35 Avental padrão Und 30 

Empregados 30 

Resumo considerando a quantidade de empregados e o valor do fardamento: 263 

 

11.6. DOS BENS PERMANENTES 

11.6.1 A CONTRATANTE disponibilizará para a CONTRATADA os equipamentos e máquinas, 

necessários para a execução dos serviços, relacionadas no APENSO IV deste dispositivo. 

11.6.2. A CONTRATADA ficará responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos referidos 

equipamentos e máquinas, bem como, as substituições necessárias, comprometendo-se a entregá-los 

em perfeitas condições de uso. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS 

 

12. A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE PELO CONTRATANTE EM PROCESSO DE 

COGESTÃO COM A CONTRATADA, COMPREENDERÁ OS SEGUINTES CARGOS (Lei 

Ordinária n.º 6.682/2006, Lei Ordinária n.º 6.906/2008): 

12.1. DO CONTRATANTE: 

12.1.1. O CONTRATANTE disponibilizará, com o respectivo ônus, os servidores para ocuparem os 

cargos de: Gerente Geral, Gerente Administrativo, Gerente de Disciplina, Gerente de Serviços 

Penais, Fiscais, Auxiliares de Fiscais e Policiais Penais. 
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12.2.  DA CONTRATADA: Gerente Operacional e Gerente Administrativo. (Coordenador 

Operacional, Supervisor Operacional, e Coordenador de Ressocialização) 

12.2.1. A CONTRATADA empregará profissionais qualificados para ocuparem os cargos de 

Gerente Operacional e Gerente Administrativo. As funções já foram consideradas nos quantitativos 

de pessoal a ser disponibilizado, integrando as lotações do corpo de segurança, administrativo e 

corpo técnico, além dos demais cargos também já mencionados.  

12.3.  DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS GERENCIAIS DO CONTRATANTE: 

12.3.1.  GERENTE GERAL DA UNIDADE PRISIONAL  

12.3.1.1. A Gerência da Unidade Prisional compete planejar, programar, organizar, coordenar, 

executar e controlar todas as atividades relacionadas com a administração da unidade prisional, 

cumprimento às determinações Judiciais, bem como fazer cumprir o contido neste Termo de 

referência e no Contrato de Prestação de Serviços; 

12.3.1.2.  Promover o desenvolvimento de métodos de trabalho que visem fortalecer a segurança, o 

fiel cumprimento da execução das penas e a reeducação dos reeducandos sentenciados e provisórios 

nas unidades prisionais; 

12.3.1.3.  Realizar estudos e levantamentos sobre a situação operacional da unidade prisional, com 

o objetivo de conhecer a capacidade técnica e sugerir modificações julgadas necessárias para o seu 

melhor funcionamento; 

12.3.1.4. Estudar, implantar e operar mecanismos de relacionamento com instituições federais, 

estaduais, municipais e privadas, que executem programas de treinamento e aperfeiçoamento de 

recursos humanos; 

12.3.1.5.  Adequar, supervisionar, controlar e fiscalizar o desenvolvimento de programas de ação 

detentiva, no âmbito das unidades prisionais; 

12.3.1.6. Articular-se com instituições congêneres e com órgãos de segurança, visando fomentar o 

intercâmbio de conhecimentos e a perfeita integração das atividades prisionais; 

12.3.1.7. Desenvolver outras atividades relacionadas com a Administração Geral da Unidade 

Prisional; 

12.3.1.8. Promover a aplicação das sanções e penalidades aos reeducandos, dentro da sua 

competência; 

12.3.1.9. Autorizar a emissão de carteiras de visitas aos familiares e outros afins; 

12.3.1.10. Conceder autorização ao Coordenador de Controle, a promover o remanejamento dos 

reeducandos nas celas, galerias e pavilhões; 

12.3.1.11. Autorizar a inclusão de reeducandos nos canteiros de trabalho e escola, através dos 

requerimentos formulados pelo serviço de terapia ocupacional, ouvindo o Coordenador de Controle; 

12.3.1.12. Dar ciência tempestivamente à Direção de Execuções Penais e às Varas de Execuções 

Penais de todas as ocorrências relevantes na Unidade. 

12.3.1.13. Analisar e Autorizar, após pesquisa efetivada pelo setor competente, cumprimento de 

Alvará de Soltura; 

12.3.1.14. Emitir Atestado de Reclusão ou Conduta Carcerária para obtenção de beneficio previsto 

na LEP pelo reeducando; 

12.3.1.15. Exercer rigoroso controle e organização, através de normas internas para o ingresso, 

acomodação, manutenção da disciplina, segurança interna, higiene, visitas, encontros íntimos e 

movimentação legal do reeducando; 

12.3.1.16. Primar pela manutenção das instalações físicas, bem como o aproveitamento da mão-de-

obra dos internos; 
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12.3.1.17. Proporcionar assistência médica aos reeducandos e distribuição regular da alimentação 

diária; 

12.3.1.18. Manter organizado os dados cadastrais, jurídico-penais, benefícios e sanções; 

12.3.1.19. Criar mecanismos de avaliação de hábitos para diminuição da tensão carcerária; 

12.3.1.20. Estimular a população prisional a participar dos programas de educação, saúde, 

laborterapia, profissionalização e produção. 

12.3.1.21. Presidir as comissões do Processo Administrativo Disciplinar – PAD.  

12.3.2. GERENTE ADMINISTRATIVO 

12.3.2.1. Responder pelo controle do mapa diário dos policiais penais que é entregue ao fiscal 

diariamente e recolhido na manhã seguinte; 

12.3.2.2. Fazer anotações, na ficha de faltas e justificativas de ausências, férias, licença médica, 

TRE, dispensas diversas e postos externos; 

12.3.2.3. Pelo preenchimento do Memorando de falta padrão, informando ou não o motivo da falta; 

12.3.2.4. Criar e organizar as escalas de plantão dos agentes; 

12.3.2.5. Providenciar trocas e ajustes na escala de plantão; 

12.3.2.6. Enviar, previamente, ao setor NGDP e à Gerente Geral as escalas de plantão até o dia 20 

de cada mês; 

12.3.2.7. Informar ao NGDP e à Gerente Geral todas as mudanças de escalas, por memorando, 

dentro do mês corrente; 

12.3.2.8. Enviar ao setor de NGDP a escala noturna dos Gerentes, no 1º dia útil do mês a ser 

trabalhado; 

12.3.2.9. Acompanhamento das permutas autorizadas; 

12.3.2.10. Solicitar e acompanhar o procedimento de transferência de servidores entre as unidades, 

bem como distribuir os esses mesmos de forma coesa entre as equipes. 

12.3.2.11. Expedir memorando de apresentação para o servidor a ser transferido; 

12.3.2.12. Controle dos servidores que possuem horário especial; 

12.3.2.13. Controlar o cronograma de férias dos servidores;  

12.3.2.14. Controlar a escala de serviço da unidade; 

12.3.2.15. Controle de todo o patrimônio da unidade; 

12.3.2.16. Zelar pela manutenção e limpeza do prédio; 

12.3.2.17. Distribuir entre os reeducandos os quites de limpeza fornecidos pela unidade; 

12.3.2.18. Criar escalas para as compensações de servidores que possuem horário especial; 

12.3.2.19. Enviar para almoxarifado planilha informando a quantidade de funcionários e 

reeducandos que farão as refeições semanalmente na unidade. 

12.3.3. GERENTE DE SEGURANÇA E DISCIPLINA 

12.3.3.1. Fiscalizar as ações da contratada, nos aspectos relativos ao Controle e disciplina; 

12.3.3.2. Elaborar os relatórios diários de movimentação carcerária e ocorrências, enviando-os à 

Gerência da Unidade; 

12.3.3.3. Orientar ou corrigir ações da Contratada mediante relacionamento com o Gerente da 

Unidade ou Coordenador de Controle; 

12.3.3.4. Acompanhar as atribuições do fiscal, assegurando a aplicação das normas, oferecendo 

segurança e disciplina na Unidade Prisional. 

12.3.4. GERENTE DE SERVIÇOS PENAIS 

12.3.4.1. Gerenciar as rotinas pertinentes a vida carcerária do reeducando dos setores: Educação, 

Saúde, Social, Prontuário e Jurídico; 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Dez de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 

Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

12.3.4.2. Verificar a freqüências dos reeducandos que estudam na escola dentro do presídio 

(manhã/tarde) e dos que fazem cursos, bem como dos reeducandos que trabalham dentro do 

Presídio; 

 12.3.4.3. Solicitar escolta para os reeducandos que irão fazer consultas ou exames fora ou dentro do 

Sistema Prisional; 

12.3.4.4. Articular a manutenção dos dados relacionados com a vida carcerária do reeducando 

atualizados; 

12.3.4.5. Ativar a produtividade do setor no sentido de otimizar o atendimento dos reeducandos, 

principalmente daqueles que já possuem tempo de pena para progressão de regime; 

12.3.4.6. Elaborar relatórios de atendimentos diários para fins de controle de produtividade e base 

de dados estatísticos de atendimento da Unidade; 

12.3.4.7. Providenciar escolta para os reeducandos com saídas para audiências; 

12.3.4.8. Gerenciar a atualização diária dos Sistemas Alcatraz/INFOPEN; 

12.3.4.9. Manter atualizados os registros dos recolhidos na Unidade Prisional, principalmente a 

ficha jurídica visto que esta se altera na medida em que o reeducando for sentenciado; 

12.3.4.10. Verificar se todos os reeducandos estão com fotos em seus respectivos registros, em caso 

negativo, inserir as fotos daqueles que estão faltando; 

12.3.4.11. Verificar se os registros dos reeducandos estão completos no INFOPEN, em caso 

negativo, atualizar, inclusive o regime do reeducando, visto que essas informações servem de base 

estatística para geração de relatórios; 

12.3.4.12. Informar sempre que possível a Gerência de Inteligência Penitenciária ou de Tecnologia 

os entraves, dificuldades no acesso ou alimentação dos Sistemas; 

12.3.4.13. Manter em ordem o prontuário jurídico do reeducando; 

12.3.4.14. Fornecer os dados necessários ao setor jurídico da Unidade no sentido de ativar a 

produtividade do referido setor, tentado otimizar o atendimento aos reeducandos, principalmente 

daqueles que já possuem tempo de pena para progressão de regime, bem como os que 

possivelmente estejam em situação irregular dentro da Unidade; 

12.3.4.15. Emitir Relatórios de Vidas Carcerárias, Certidão de Recolhimento e de Auxílio Reclusão 

do recolhido, quando solicitado; 

12.3.4.16. Atualizar e encaminhar mensalmente o RELATÓRIO DO INFOPEN ESTATÍSTICA e 

as Tabelas do CONSEG para a Gerência de Núcleo de Pesquisa e Estatística; 

12.3.4.17. Encaminhar diariamente também para a GNPE a estatística diária da Unidade Prisional; 

12.3.4.18. Formular e encaminhar tabelas ou dados da população carcerária quando solicitado ou 

preencher quando for o caso; 

12.3.4.19. Responder os dados solicitados via Ofício ou MEMO referentes à situação dos 

reeducandos recolhidos na Unidade; 

12.3.4.20. Encaminhar a Gerência de Saúde as solicitações de Exames Criminológicos dos 

recolhidos, bem como receber, acoplar e encaminhar o exame ao juízo que o solicitou; 

12.3.4.21. Observar os prontuários dos reeducandos que deram entrada no Sistema com Mandado 

de Prisão Provisória; 

12.3.5. FISCAIS. Coadjuvar a gestão geral do Presídio do Agreste no sentido de verificar o fomento 

e cumprimento das premissas constitucionais e infraconstitucionais para o cumprimento da Lei de 

Execuções penais e observância dos direitos, deveres e garantias dos reeducandos.  
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12.3.6. AUXILIARES DE FISCAIS. Apoiar os Fiscais de equipe no tocante ao fomento e 

cumprimento das premissas constitucionais e infraconstitucionais para o cumprimento da Lei de 

Execuções penais e observância dos direitos, deveres e garantias dos reeducandos. 

12.3.7. POLICIAIS PENAIS. Realizar a guarda externa da Unidade Prisional e atividades de 

Escolta, Remoção e intervenção tática e outras próprias inerentes a categoria. 

12.4.  DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS GERENCIAIS DA CONTRATADA: 

12.4.1.   GERENTE OPERACIONAL E GERENTE ADMINISTRATIVO 

12.4.1.1. Representar a CONTRATADA na qualidade de preposto, respondendo perante a 

Direção/Gerência da Unidade, em todo o âmbito das obrigações pactuadas; 

12.4.1.2. Desenvolver em consonância com a Direção/Gerência da Unidade, métodos e processos 

complementares deste Projeto, visando à melhoria contínua da boa administração, controle e 

disciplina; 

12.4.1.3. Manter o relacionamento com a Direção/Gerência da Unidade através de ofícios e/ou 

documentos pertinentes, remetendo mensalmente os relatórios de atividades desenvolvidas pelos 

serviços técnicos, administrativos e de disciplina; 

12.4.1.4.  Exercer a gestão e gerenciamento do pessoal do quadro de empregados da 

CONTRATADA, zelando pelos direitos e deveres destes; 

12.4.1.5. Instaurar sindicâncias e processos administrativos com vistas à elucidação e 

responsabilização decorrentes de irregularidades cometidas por empregados; 

12.4.1.6. Manter controle e manutenção preventiva e corretiva dos bens patrimoniais 

disponibilizados à execução dos serviços;  

12.4.1.7. Cumprir os dispositivos legais concernentes ao tratamento penal. 

12.4.2.1. Desenvolver e aplicar procedimentos de controle e disciplina para emprego dos integrantes 

da segurança; 

12.4.2.2. Promover, após autorização do preposto da SERIS as transferências internas dos 

reeducandos em consonância com a Gerência da Unidade; 

12.4.2.3. Distribuir e formalizar a entrega do enxoval, vestuário e materiais de higiene para os 

reeducandos; 

12.4.2.4.  Zelar pela disciplina, controle e higiene dos Reeducandos; 

12.4.2.5. Efetuar freqüentemente inspeções nas celas e demais dependências utilizadas pelos 

Reeducandos; 

12.4.2.6. Registrar toda movimentação de Reeducandos em relatório específico e encaminhar à 

Gerência da Unidade; 

12.4.2.7. Cumprir os procedimentos dispostos na legislação de execução penal no que se refere ao 

tratamento penal.  

 

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

13. VALORES REFERENCIAIS E CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS 

13.1. O VALOR GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, REFERENCIAL PARA 60 

(SESSENTA) MESES, A SER PAGO PELA CONTRATANTE PARA O OBJETO DESTA 

LICITAÇÃO É DE R$ ... (...), E VALOR ANUAL É DE R$ ... (...):  

13.1.1. As empresas interessadas em operacionalizar o Presídio do Ageste deverão apresentar sua 

proposta de preços demonstrando o Preço Básico (Pb), correspondente à remuneração dos 

empregados e os seus benefícios mais as depesas administrativas e o Preço Complemenar (Pc), os 
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custo dos internos considerando a lotação máxima da unidade, bem como o Preço da Diária por 

Interno (Di). 

A proposta de preços a ser apresentada pelas interessadas licitantes poderá conter informações 

adicionais aos modelos apresentados desde que sirvam ao propósito de instruir a planilha de preços 

ou prestar outros esclarecimentos necessários à sua compreensão, entretanto, sob qualquer hipótese, 

não devem conter proposições que destoem dos itens normatizados, nem deve apresentar variável 

ou desvios que possam permitir mais de uma única interpretação.  

Em caso de divergência na totalização dos preços propostos, serão considerados os preços de cada 

item proposto nas planilhas e as somas encontradas a partir destes, prevalecerão para definição dos 

preços apresentados. Aplica-se este mesmo dispositivo à resolução das fórmulas. 

Por sua vez, havendo na proposta de preços condições ou exigências que se choquem com as 

contidas no presente termo de referência serão estas desconsideradas e não poderá o licitante se 

referir a elas sobre qualquer pretexto para pleitear benefício, consideração ou exclusão, em qualquer 

fase da licitação ou da execução do contrato. 

No Preço Básico (Pb) deverá conter, ainda, a amortização e o montante do investimento planejado 

de forma resumida, ficando dispensado o seu detalhamento já que este é parte deste termo de 

referência. Por sua vez, ficam cientes os interessados que o pagamento da primeira parcela da 

contratação só ocorrerá a partir do mês subseqüente ao inicio das atividades do Presídio. 

Para fins de composição do preço quanto ao salário dos empregados a serem contratados pela 

empresa a ser CONTRATADA, deverá ser respeitado: Quanto aos Monitores de Ressocialização a 

referência apresentada pelo sindicato, associação ou similar que represente a categoria no Estado de 

Alagoas (SINDLIMP/AL); quanto aos profissionais liberais deverá ser observado o valor de 

mercado praticado no Estado de Alagoas, em especial na região onde funcionará a Unidade 

Prisional, ou ainda aqueles definidos no Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o 

SINDLIMP/AL registrado sob o número AL000058/2021.  

Deverão às licitantes, em suas planilhas, informar: a categoria profissional abrangida pela planilha, 

bem assim o piso da categoria, indicando a norma que o fundamenta (ato do conselho, sindicado, 

associação etc, ou CCT), bem assim apontar a vigência dessa norma, que será utilizado como 

referencial para efeito da repactuação do contrato. 

Atualmente são utilizados os Acordos Coletivos de Trabalho SINDLIMP x REVIVER 2021/2021 e 

SEPEAL x REVIVER 2021/2021, registrado no Ministério do Trabalho sob o número 

AL000058/2021 

A planilha de preços a ser obrigatoriamente apresentada pela interessada obedecerá, como mínimo, 

o detalhamento dos modelos das páginas seguintes, ficando devidamente esclarecido que o objeto 

de julgamento será o Valor Estimado da Contratação na forma aqui estabelecida: Preço Básico (Pb) 

mais o Preço Complementar (Pc) com a lotação máxima da Unidade Prisional para o prazo da 

contração de 60 (sessenta) meses. 

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 
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empresarial e taxa de administração e tributos devidos da prestação do serviço, denominados 

doravante de PREÇO COMPLEMENTAR (PC). 

As despesas geradas com o consumo de energia elétrica da unidade será de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA pelo seu pagamento.  

Orçamento será tratado de maneira geral, sendo que a sua composição está demonstrada nesse 

instrumento através de planilhas com as respectivas especificações e os cálculos necessários à sua 

compreensão e justificativas. Assim, o Custo Direto de cada uma das partes deverá ser acrescido da 

remuneração empresarial, taxa de administração e dos impostos e contribuições exigíveis da 

contratada pelo fisco federal e municipal, para composição do Preço Global Mensal considerando a 

lotação máxima o qual, por sua vez, multiplicado pelo prazo da contratação de 60 (sessenta) meses 

resultará no Valor Estimado da Contratação. 

13.3. PREÇO BÁSICO (PB) 

13.3.1. Quadro de Empregados – Mão de Obra 

O quadro de empregados necessário para operacionalização do Presídio do Agreste acha-se 

dimensionado segundo critérios objetivos, bem como os respectivos pisos salariais, é formado por 

profissionais liberais, Monitores de Ressocialização, supervisores, cozinheiros, auxiliares de 

cozinha, pessoal de escritório na forma detalhada no APENSO I, desconsiderada a indenização do 

intervalo intrajornada o qual deve ser concedido sem utilização de substituto. 

O Adicional Noturno foi calculado respeitando o teor da Súmula 60 do TST e artigo da CLT e, para 

formação dos custos a jornada noturna foi considerada no intervalo das 19 horas de um dia até as 07 

horas do dia subsequente. Entre as 10 da noite e 05 horas da manhã, foram consideradas 8 horas 

com adicional de 20% durante 15,20833 dias/mês; entre as 05 e 07 horas, consideradas 2 horas 

extras com adicional de 50% pelos mesmos 15,20833 dias, calculadas agora sobre o piso acrescido 

do adicional noturno (SUM.60-II). 

Além dos profissionais de direito a CONTRATADA poderá oportunizar até dois estagiários de 

direito, sob a sua inteira responsabilidade, mediante uma bolsa de valor não inferior a um salário 

mínimo, além do auxílio transporte. 

A contratada, mediante autorização da SERIS, poderá efetuar convênios com instituições de ensino 

fundamental, profissionalizante ou suplementar, para atender aos Programas Educacionais / 

Ressocialização, Capacitação / Profissionalização e Esportivos e Recreativos, constante do Item 3 – 

Despesas com Internos, ao invés de contratar profissionais como empregados, independentemente 

da necessidade de um Coordenador de Atividades Laborais e Educacionais, de nível superior, 

preferencialmente com formação em pedagogia. 

13.3.2. Benefícios de Empregados 

Os benefícios dos empregados se diferenciam em função da respectiva carga horária de trabalho e 

da atividade a ser exercido o que implica em distintas quantidades de dias de trabalho por mês e da 

jornada de trabalho de 30 ou 44 semanais ou das jornadas de 12x36 ou plantões de 24 horas, como 

demonstrado nesse instrumento. 

A alimentação para os que trabalham em regime de 44 horas corresponde apenas a um almoço e 

12x36 diurno corresponde a um almoço e um lanche; aos que trabalham de regime de 12x36 

noturno foram atribuídas três refeições (jantar, lanche e café, nesta ordem). 

Como assistências médicas foram considerados dois itens: a assistência médica propriamente dita, 

além da odontológica, através de convênio com empresas credenciadas e os exames médicos a que 

se refere a Norma Regulamentadora n° 7 do Ministério do Trabalho. 
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O fardamento para todos os empregados, inclusive pessoal técnico assistencial está demonstrado 

por item com os respectivos preços. 

Para fins de seguro de vida em grupo que a contratada deve obter para todos os seus empregados, 

foram considerados cinco pisos salariais e a taxa de 0,5% ao mês, inclusive estagiários. 

No caso do transporte urbano foi considerada a tarifa do transporte coletivo do local da prestação do 

serviço e duas passagens diárias, segundo a jornada de trabalho. 

Para fins de treinamento / reciclagem deverão ser considerados os custos para profissionais 

operacionais e o conteúdo programático estabelecido pela SERIS, com obrigatoriedade de aplicação 

anual e apresentação dos referidos certificados à Gerência Geral da Unidade Prisional, com carga 

horária para capacitação de 91 (noventa e uma) horas aulas contendo disciplina como: noções de 

psicologia, criminologia, noções básicas de direito, direitos humanos, comunicação/vigilância 

técnica, segurança e prevenção, higiene e saúde, defesa pessoal, gerenciamento de crises em 

estabelecimento prisional, procedimentos operacionais padrão, Programa e Política de 

Integridade/Ética/Compliance destacando legislação Federal e Estadual, e etc; e com carga horária 

para recapacitação com carga horária de 40 (quarenta) ou 20 (vinte) horas conforme o caso. 

13.3.3. Despesas Administrativas 

A empresa que se sagrar vencedora do certame NÃO deverá efetuar investimentos na aquisição de 

móveis, utensílios, equipamentos, dentre outros, previstos nesse instrumento, haja vista que os 

mesmos foram adquiridos na contratação anterior estão incorporados ao Patrimônio do Restado de 

Alagoas conforme relação constante no APENSO IV, exceto aqueles estabelecidos no item 11.4. 

DAS NOVAS AQUISIÇÕES desse instrumento. 

O valor do investimento do item 11.4 será amortizado dentro do prazo do contrato, pagos em 

parcelas mensais, OU SUBCONTRATADOS SOB O REGIME DE LOCAÇÃO. 

A Contratada ficará responsável pela manutenção corretiva e preventiva de todos os equipamentos, 

bem como, as substituições necessárias descritos no APENSO IV, comprometendo-se a entregá-los 

em perfeitas condições de uso, respeitadas as condições de uso através do tempo da contratação, 

inclusive a obsolescência tecnológica, e ficará responsável pela reposição de todo material de 

consumo e assistencial descritos no item 11, haja vista que os mesmos já foram adquiridos na 

contratação anterior e estão em uso. 

A empresa contratada, no final do prazo contratual, deverá restituir o imóvel e as respectivas 

instalações em perfeitas condições de uso, particularmente no que concerne a aparência, limpeza, 

pintura etc., além do adequado funcionamento das instalações elétricas, hidráulicas dentre outras. 

Portanto, como despesas administrativas, foram consideradas as despesas com comunicação, 

conservação e limpeza, compras e estocagem e de transporte e conexos, sistema de informática, 

equipamentos de segurança, predial; além do aluguel de sistema informatizados e material de 

escritório. 

13.4. PREÇO COMPLEMENTAR (PC) 

A alimentação, a provedoria geral, material de higiene pessoal, fardamentos e os programas 

indicados devem se pautar no fornecimento dos diversos itens indicados nos respectivos quadros, 

considerando o tempo de reposição em função da respectiva vida útil em condições normais de uso. 

Neste item também foi considerado o custo da alimentação (lanche) com visita aos internos à razão 

de quatro por semana. 

O Preço Complementar (PC) apresentado neste Orçamento foi montado para a capacidade máxima 

da Unidade, com todos os internos e o Preço da Diária por Interno (DI) é o valor assim apurado, 
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com lotação completa, dividido pela respectiva lotação e pelo fator 30,41667 (média de dias por 

mês, ou seja, 365 dias dividido por 12 meses). 

Obs.: O quantitativo no número de dias (30,41667) é utilizado para que se obtenha os cálculos 

precisos para os pagamentos das despesas correntes na execução dos serviços contínuos, como é o 

caso de uma unidade penitenciária que funciona todos os dias do ano, do contrário o cálculo seria 

baseado em 30 dias, o que totalizaria o ano como tendo 360 dias o que não é aplicável em serviços 

contínuos. 

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 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 

 

13.4.1. Custos Indiretos, Tributos e Lucro.  

Aplicar lucro, despesas indiretas e impostos separadamente sobre o CUSTO DIRETO do Preço 

Básico (Componentes Salariais, Benefícios de Empregados e Despesas Administrativas) e sobre o 

CUSTO DIRETO do Preço da Diária por Interno (Despesas com Internos, lotação máxima). O 

somatório dos dois preços é o Orçamento Estimado. 

O parâmetro acima estabelecido, deve ser considerados pelos licitantes e na elaboração do preço de 

referência na elaboração de todos os cálculos que compõem a formação do preço, como despesas 

com mão de obra que compõem os custos fixos e nas despesas com os internos que compõem os 

custos variáveis. 

Na composição dos Custos Indiretos, Tributos e Lucro foram considerados os seguintes parâmetros: 

a) Despesas Indiretas (Taxa de Administração) – 10% sobre o Custo Direto; 

b) Remuneração Empresarial (Lucro) – 7% sobre o Custo Direto, a qual poderá ser acrescida do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ de 15% sobre a Remuneração Empresarial e da 

Contribuição Social, CSLL de 9% sobre a Remuneração Empresarial, totalizando 8,68%. 

c) Programa de Integração Social, PIS – 1,65% sobre Preço Global Mensal. 

d) Contribuição para Seguridade Social, COFINS – 7,6% sobre o Preço Global Mensal. 

e) Imposto sobre Serviços, ISS – 5% sobre o Preço Global Mensal. 

 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO VALORES 

Preço Básico (Pb)  

Quantidade de dias por mês 30,41667 

Capacidade da Unidade (k) 960 

Preço Diário por Interno (Di)  

Preço Complementar (Pc)  

Preço Global Mensal (Pb + Pc)  
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Preço da Contratação (meses) 60 

Valor Estimado da Contratação  
 

Preço da Diária por Interno = 
Preço Complementar (Pc) 

30,41667 x capacidade da Unidade 

 

13.5 Fica assegurada a data base para efeitos de reajustamento de preços é a data de elaboração da 

proposta de preços no que se refere aos insumos e para a remuneração da mão de obra e benefícios 

dos empregados lotados na unidade prisional será na data base da categoria que é em 01 de janeiro 

de cada ano, considerando a variação da categoria profissional abrangida pela planilha, bem assim o 

piso da categoria, indicando a norma que o fundamenta (ato do conselho, sindicado, associação etc, 

ou CCT). 

 

14. VISITA TÉCNICA 

14.1. Os interessados em participar da licitação poderá realizar, previamente, visita técnica, ao 

Presídio do Agreste e suas cercanias, para a verificação das condições locais, por meio do seu 

responsável técnico registrado no Conselho Regional de Administração - CRA. 

14.1.1. As visitas técnicas deverão ser realizadas até o prazo limite de 2 (dois) dias úteis antes da 

data de realização do certame. 

14.2. A visita técnica deve ser agendada por meio do telefone (82) 3315 1744 Ramal 2006. 

14.2.1. A interessada deverá indicar o nome da empresa e respectivo CNPJ, bem como o nome do 

seu responsável técnico registrado no CRA, podendo esse está acompanhado de no máximo mais 

três pessoas que realizará(ão) a visita, informando RG e CPF. 

14.3. Apenas as pessoas indicadas pela entidade serão credenciadas para adentrar a unidade 

prisional para a visita agendada.  

14.4. A visita técnica tem por finalidade permitir aos licitantes avaliação da quantidade e da 

natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da licitação, 

formas e condições de suprimento, meios de acesso ao local e para a obtenção de quaisquer outros 

dados que julgarem necessários à preparação da suas propostas e documentos de habilitação.  

14.5. Concluída a visita técnica o Gerente Geral do Presídio do Agreste fornecerá um atestado da 

vistoria realizada, o qual deverá obrigatoriamente ser apresentado no envelope que contenha os 

documentos de habilitação.  

14.6. A Comissão Permanente de Licitação considerará que as propostas apresentadas foram 

elaboradas com perfeito conhecimento da unidade prisional, não podendo a licitante interessada, em 

hipótese alguma, pleitear modificações nos preços, prazos, ou condições do contrato, alegar 

qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício, sob a invocação de insuficiência de dados ou 

informações sobre o objeto da licitação.  

14.7. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

15. QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 

15.1 Além dos documentos de habilitação exigidos por lei, em se tratando de serviço de natureza 

técnica peculiar, faz-se necessário a exigência de: 
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15.1.1. Comprovação da empresa possuir Patrimônio Líquido positivo no valor igual ou superior a 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data de entrega dos envelopes, por meio do Balanço Patrimonial.  

15.1.2. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

em nome da empresa licitante, devidamente registrado na entidade profissional competente 

(Conselho Regional de Administração – CRA), compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, comprovando a execução de serviços de operacionalização completa de 

estabelecimento penitenciário, em complexidade técnica e operacional equivalente ou superior às 

constantes nesse instrumento, contemplando o responsável técnico que detenha igualmente aptidão 

técnico-profissional. 

15.1.2.1. Considera-se compatível em características com o objeto da licitação o atestado que 

contemple no mínimo 50% das funções descritas neste Termo de referência e descreva atividades de 

complexidade técnica e operacional equivalentes para o objeto desta Licitação de operacionalização 

de unidade penitenciária. 

15.1.2.2. A compatibilidade em quantidades deverá guardar sintonia com o volume da mão de obra 

(número de postos de trabalho) e a capacidade máxima de reeducandos (reeducandos) atendidos, 

devendo ainda, o atestado, indicar o valor mensal do contrato; 

15.1.2.3. O atestado deverá conter a identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e 

o cargo do signatário. 

15.1.3. Comprovante de que a licitante cumpre e segue as normas de segurança e medicina do 

trabalho, mediante apresentação do registro do SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho) na SRDT do Ministério do Trabalho, de acordo com a Norma 

Regulamentadora nº 4 que revê em seu item 4.1 que as empresas devem, obrigatoriamente, manter 

os SESMT com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local 

de trabalho, sendo que o dimensionamento do serviço vincula-se a gradação de risco da atividade 

principal da empresa e ao número total de empregados do estabelecimento, devendo ser observado 

o quadro II da NR-4 que estabelece quais e quantos profissionais (Médico do Trabalho, Engenheiro 

de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar 

ou Técnico em Enfermagem do Trabalho) deverão compor o serviço. E em seu item 4.17, determina 

que os Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT devem ser 

registrados nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho. 

 

16. GARANTIA CONTRATUAL 

16.1. No ato da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar a prestação de 

garantia, previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor do contrato. 

16.1.1. O artigo 56 da Lei estabelece a apresentação de garantia de execução do contrato, no valor 

correspondente a até 5% do valor da contratação, assegurando assim a administração pública que o 

contrato uma vez assinado será executado como previsto pela empresa contratada, e em caso de não 

cumprimento a garantia ressarcirá a Administração Pública, e optamos pelo percentual de 2% do 

valor da contratação considerando que esse tem vigência de 60 meses, e um percentual maior 

oneraria desnecessariamente a composição dos preços ofertados pelos licitantes. 

16.2. A garantia prestada pela contratante, que venha a ser contratada pelo ESTADO, será liberada 

ou restituída após a execução integral do contrato e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, mediante solicitação por escrito da CONTRATADA. 
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16.3. A prestação de garantida pela vencedora da licitação deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da homologação desta licitação em uma das modalidades previstas no art. 

56, § 1º, da Lei 8666/93, que são as seguintes: 

16.3.1. Caução em dinheiro, depositada em qualquer instituição bancária devidamente registrada no 

Banco Central do Brasil, devendo ser utilizada a via do beneficiário para a comprovação da caução; 

16.3.2. Caução em títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusulas de 

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, limitados a Letras do 

Tesouro Nacional – LTN, Letras Financeiras do Tesouro – LFT, Notas do Tesouro Nacional – série 

C – NTN-C ou Notas do Tesouro Nacional – série B – NTN-B, ou títulos da dívida pública federal 

que venham a substituí-los no decorrer do prazo do CONTRATO, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda ou órgão que o suceder. 

16.3.3. Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, com 

classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou 

"A(bra)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard &Poors ou Fitch, em favor 

da CONTRATANTE; 

16.3.4. Fiança bancária, fornecida por instituição financeira autorizada a funcionar no Brasil, com 

classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou 

"A(bra)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard &Poors ou Fitch, em favor 

da CONTRATANTE. 

16.3.4.1. Toda vez que houver acréscimo de importância não incluída na estimativa do valor do 

contrato, a garantia deverá ser complementada nos mesmos moldes daquela escolhida 

anteriormente, no prazo máximo de 3 (três) dias do recebimento, pelo contratado, do 

correspondente aviso sob pena de rescisão administrativa do contrato. 

 

17. GARANTIA DA PROPOSTA 

17.1. As proponentes deverão apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, a garantia 

da proposta, com prazo de validade igual ou superior ao da proposta comercial, no valor equivalente 

a 1% (um por cento) do valor estimado global do objeto da contratação, nos termos do art. 31, III da 

Lei Federal n 8.666/93. 

17.1.1. A proponente que não apresentarem a garantia da proposta nas condições estabelecidas neste 

dispositivo, serão declaradas inabilitadas.    

17.1.2. A garantia da proposta deverá ser apresentada em sua forma original, ou por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor desta SERIS, 

desde que conferido(s) com o original. 

17.2. A garantia da proposta poderá ser apresentada mediante as seguintes modalidades: 

17.2.1. Caução em dinheiro, depositada em qualquer instituição bancária devidamente registrada no 

Banco Central do Brasil, devendo ser utilizada a via do beneficiário para a comprovação da caução; 

17.2.2. Caução em títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusulas de 

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, limitados a Letras do 

Tesouro Nacional – LTN, Letras Financeiras do Tesouro – LFT, Notas do Tesouro Nacional – série 

C – NTN-C ou Notas do Tesouro Nacional – série B – NTN-B, ou títulos da dívida pública federal 

que venham a substituí-los no decorrer do prazo do CONTRATO, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda ou órgão que o suceder. 

17.2.3. Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, com 

classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou 

"A(bra)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard &Poors ou Fitch, em favor 

da CONTRATANTE; 

17.2.4. Fiança bancária, fornecida por instituição financeira autorizada a funcionar no Brasil, com 

classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou 

"A(bra)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard &Poors ou Fitch, em favor 

da CONTRATANTE. 

17.3. Caso haja prorrogação do período da validade da proposta comercial, o proponente fica 

obrigado a apresentar imediatamente o respectivo instrumento de prorrogação da garantia da 

proposta, ou a sua substituição por uma das demais modalidades prevista no item 17.2.  

17.4. Nos casos em que a validade da garantia da proposta expirar antes da data da assinatura do 

contrato, a manutenção das condições de habilitação do proponente ficará condicionada à regular 

renovação da respectiva garantia da proposta, às suas própria expensas. 

17.5. Na hipótese prevista no item anterior, a Comissão Permanente de Licitação deverá notificar 

previamente o licitante vencedor para que ele apresente a renovação da garantia da proposta, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação. 

17.6. As garantias das propostas dos proponentes serão liberadas em até 30 (trinta) dias após: 

17.6.1. A data da assinatura do contrato; ou 

17.6.2. A revogação ou anulação da licitação.    

17.7. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos proponentes decorrentes de 

sua participação na licitação dará causa à execução da garantia da proposta, mediante notificação 

prévia, sem prejuízo das demais penalidades previstas no edital ou na legislação aplicável. 

17.8. A garantia da proposta também responderá pelas multas, penalidades e indenizações devidas 

pelo preponente a contratante durante a licitação, inclusive no caso de recusa de celebração do 

contrato pela adjudicatária, não sendo excluída, em qualquer caso, a sua responsabilidade e 

obrigação de ressarcir eventuais perdas e danos que não sejam suportadas pela garantia da proposta   

 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS; 

Fonte: 0100 (Recursos do Tesouro Estadual); 

Programa de Trabalho: 14.421.0006.2008- Manutenção das Unidades Prisionais; 

Elemento de Despesa: 3390-39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 

PO: 00001. 

 

19. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA CONTRATUAL 

19.1 A execução do presente contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, nos termos do art. 

67 da Lei nº 8.666/93, que por meio do Gestor Contratual irá atestar a realização de seu objeto. 

19.2. A CONTRATANTE designará uma equipe composta por profissionais de diversas áreas com 

a incumbência de proceder ao acompanhamento das atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, os quais produzirão relatórios periódicos das atividades realizadas.  
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19.3. A CONTRATADA deverá designar uma pessoa que deverá ter conhecimento das atividades 

desempenhadas, a qual recepcionará a equipe de fiscalização da CONTRATANTE.  

19.4. A CONTRATANTE poderá realizar auditorias e requerer documentos à CONTRATADA 

para verificação de fatos relativos à gestão da unidade prisional.  

19.5. Com as atividades de acompanhamento, fiscalização e auditoria a CONTRATANTE busca:  

a) contribuir com a CONTRATADA com ações preventivas visando à não ocorrência de 

irregularidades; 

b) requerer a adoção de medidas corretivas no sentido de assegurar a correta gestão da unidade 

prisional nos termos da Lei de Execução Penal, deste contrato, do Termo de Referência constante 

do Edital de Concorrência e na defesa do interesse público. 

 Os três primeiros meses de prestação de serviços serão considerados como período pré-operacional, 

no qual será avaliada a necessidade de se adotarem medidas de ajustes e formulação do 

planejamento estratégico com respectivos planos de ação/trabalho pela CONTRATADA.  

19.6. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, mediante acordo com a CONTRATADA, 

propor revisão das condições de avaliação da gestão ou revisão de metas físicas.  

 

20. VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO 

20.1. A vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses a contar do dia subsequente a publicação do 

extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

20.2. O prazo para início da operacionalização do serviço objeto dessa contratação é de até 30 

(trinta) dias contados da data da publicação do extrato no DOE, acompanhado da ordem de serviços 

e da nota de empenho. 

 

21. REAJUSTE E REPACTUAÇÃO  

21.1. O preço da contratação do objeto licitado será aquele constante da proposta escrita da licitante 

adjudicatária, conforme respectiva Planilha de Custos e Formação de Preços – APENSO I. 

21.2. Na data base da categoria profissional indicada pela CONTRATADA em sua proposta de 

preços, contados da data do orçamento a que a proposta se referir, será assegurado a 

CONTRATADA a repactuação do preço contratado, após a celebração do acordo, convenção ou 

dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular a remuneração da categoria profissional, 

conforme a demonstração analítica  da variação dos componentes dos custos contratuais, acrescido 

da repercussão da taxa de administração, remuneração empresarial e impostos.     

21.3. A cada período de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta comercial, 

será assegurado a CONTRATADA o direito a repactuação dos seus preços, dos demais itens que 

compõe a proposta de preços, excetuando os custos previstos no item 21.2 acima, com base na 

variação acumulada do período, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ou outro 

índice que por ventura venha a substituí-lo em caso de sua extinção, acrescido da repercussão da 

taxa de administração, remuneração empresarial e impostos. 

21.4. Competirá à CONTRATADA exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito à repactuação, 

desde a data do depósito do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que 

fixar o novo salário normativo da categoria profissional, assim como decorridos 12 meses da 

apresentação da proposta para os demais itens que compõe a sua proposta de preços. 

21.5. Se, até a data da prorrogação contratual subsequente, não houver sido depositado o acordo, 

convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixará o novo salário normativo da 

categoria profissional, caberá à CONTRATADA solicitar a inserção, no termo aditivo de prazo, de 
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cláusula que resguarde seu direito à repactuação, a ser exercido tão logo disponha do acordo, 

convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente da categoria profissional devidamente 

depositado; 

21.6. Se, até a data do encerramento do contrato, não houver sido depositado o acordo, convenção, 

dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixará o novo salário normativo da categoria 

profissional, caberá à CONTRATADA manifestar, expressa e formalmente, a intenção de ver 

resguardado seu direito à repactuação, a ser exercido tão logo disponha do acordo, convenção, 

dissídio coletivo de trabalho ou equivalente da categoria profissional devidamente depositado; 

21.7. Competirá à CONTRATADA a elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços 

pertinente à repactuação, devidamente acompanhada de cópia do acordo, convenção, dissídio 

coletivo de trabalho ou equivalente que fixar o novo salário normativo da categoria profissional e 

demais documentos que comprovem a variação dos componentes dos custos contratuais, e ao 

CONTRATANTE o encargo de aprová-la. 

 

22. RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

22.1. Compete à CONTRATADA:  

22.1.1. Executar os serviços necessários à “hospedagem de reeducandos”, especialmente: 

fornecimento das refeições diárias, kits higiênicos e medicamentos; limpeza e higienização de 

roupas; assistência médica, odontológicas, social, psicológica, pedagógica, terapêutica ocupacional 

e profissionalizante, bem como a contratação/seleção de pessoal e aquisição dos materiais, 

instrumentos e equipamentos necessários à execução destas assistências.  

22.1.2. Zelar pela integridade, manutenção e conservação dos móveis, motores, máquinas, veículos, 

equipamentos e sistemas informatizados e de segurança pertencentes ao patrimônio público e ao 

prédio da unidade prisional, procedendo à aquisição de materiais, instrumentos, equipamentos, 

locação ou contratação de serviços e de pessoal, bem como o fornecimento de combustível aos 

veículos em uso e à serviço da unidade prisional. 

22.1.3. Selecionar, recrutar ou contratar, preferencialmente nos municípios do Agreste Alagoano, 

após realização dos exames admissionais e investigação social, o pessoal necessário à execução das 

atividades de operacionalização da unidade prisional, assumindo os encargos administrativos e 

cumprindo com todas as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras, em decorrência de 

sua condição de empregadora/contratada, sendo vedada a contratação de pessoal por meio de 

cooperativa. 

 22.1.4. Executar os serviços ajustados por meio de pessoal qualificado e com competências 

profissionais compatíveis com as atividades a serem executadas. 

22.1.5. Certificar-se de que os candidatos ao cargo de Monitor de Ressocialização possuam 2º grau 

completo e tenham concluído curso de formação de segurança com no mínimo 80 (oitenta) 

horas/aulas, contendo no mínimo as seguintes matérias: Lei de Execução Penal, Introdução ao 

Direto Penal, Direitos Humanos; Combate a Incêndio, Primeiros Socorros, Defesa Pessoal; DST; 

Relações Interpessoais; Técnicas Operacionais, Gerenciamento de Crise; Sistema de Qualidade; 

Ética Profissional.   

 22.1.6. É recomendável firmar acordo coletivo de trabalho com o pessoal contratado, registrando-o 

na unidade regional de trabalho do Estado de Alagoas, e por meio dele definindo a jornada de 

12x36 aos que trabalham em regime de escala. 

 22.1.7. Proceder ao pagamento de todo o pessoal selecionado ou contratado no prazo avençado 

com estes, bem como exercer rigoroso controle no recolhimento dos encargos decorrentes do 
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contrato de trabalho, inclusive quanto às anotações em carteiras de trabalho, independentemente do 

recebimento da nota fiscal/fatura.  

22.1.8. Manter efetivo controle sobre o pessoal que houver selecionado para operacionalização da 

unidade prisional, sanando-lhe dúvidas, fornecendo-lhes uniformes, crachás e os equipamentos de 

proteção individual para execução do trabalho exigidos em lei ou que forem necessários à perfeita 

execução das atividades.  

22.1.9. Afastar de imediato qualquer profissional que comprovadamente se envolva em 

irregularidades ou que adote comportamentos ou atitudes que comprometam a ordem e a disciplina 

no ambiente prisional, bem como providenciar o registro de ocorrência policial, comunicar o fato à 

Corregedoria da CONTRATANTE acompanhado do boletim de ocorrência e demais documentação 

de averiguação pertinente ao fato.  

22.1.10. Providenciar ao pessoal contratado ou selecionado para operacionalização da unidade 

prisional condições saudáveis e seguras de trabalho, para que possam desempenhar suas atividades 

de forma correta, no prazo, e, em condições de atender aos critérios de eficiência que contribuam 

para a qualidade dos serviços que se esperam da CONTRATADA.  

22.1.11. Elaborar e apresentar sempre que solicitado relatório de atividades e relatórios financeiros 

relativos às atividades executadas em função deste Contrato.  

22.1.12. Elaborar e apresentar planos de contingência para enfrentamento das situações de crises.  

22.1.13. Compatibilizar suas práticas operacionais aos padrões de operacionalização de unidade 

prisionais da CONTRATANTE.  

22.1.14. Adotar boas práticas de gestão, priorizando critérios de eficiência e eficácia como meios 

indispensáveis ao alcance dos resultados esperados pelo Poder Público quando da celebração deste 

Contrato.  

22.1.15. Zelar para que as medidas de segurança e disciplina sejam adotadas na dosagem necessária 

e adequada para manutenção da ordem na unidade prisional. 

22.1.16. Coibir uso de meios violentos, arbitrários ou ilegais, valendo-se da força prioritariamente 

em situações de desordem, indisciplina ou de crise.  

22.1.17. Certificar-se de que todos os sistemas de segurança instalados na unidade prisional 

permaneçam em funcionamento, providenciando rápidas providências no sentido de se corrigir 

possíveis falhas ou defeitos.  

22.1.18. Colaborar para que as ações de ressocialização tenham significativa expressão no 

planejamento e detalhamento das ações que definirão o conteúdo das metas físicas e financeiras.  

22.1.19. Estabelecer permanente canal de comunicação com a CONTRATANTE.  

22.1.20. Manter em almoxarifado e farmácia materiais e medicamentos para permitir o atendimento 

das necessidades administrativas e de reeducandos correspondentes ao período de um mês.  

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.  

22.1.22. Proceder à manutenção básica na rede elétrica, hidráulica, de combate a incêndios, 

alvenaria, pintura, ajardinamento e dedetizações. 

 22.1.23. Encaminhar sempre que solicitado ao Núcleo de Obras e Infraestrutura – NOI/SERIS da 

CONTRATANTE relatório físico/financeiro com informações alusivas aos serviços de manutenção 

executados, acompanhados de fotografias correspondente aos locais que receberam manutenção.  

22.1.24. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou terceiros, por si 

ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, que sejam 
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comprovadamente resultantes de atos dolosos ou culposos praticados por seus empregados, 

prepostos e/ou representantes, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

possa surgir em decorrência de tais fatos.  

22.1.25. Disponibilizar para incorporação à CONTRATANTE todo equipamento considerado bem 

patrimonial que houver adquirido com recursos deste Contrato, ao final do respectivo prazo de 

vigência do contrato.  

22.1.26. Manter durante toda execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

22.1.27. Encaminhar à CONTRATANTE junto à nota fiscal/fatura, um sucinto relatório de 

atividades.  

22.1.28. Alertar todo o pessoal que for contratado quanto às multas que a CONTRATADA poderá 

receber se houver ocorrência dos atos infracionais previstos na Cláusula Nona deste Contrato.  

22.1.29. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto aos órgãos competentes, 

necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato.  

22.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 

dos serviços objeto do Contrato.  

22.1.31. Solicitar, formalmente, vistas das plantas/projetos referentes à unidade prisional.  

22.1.32. Permitir o livre acesso da Equipe de Fiscalização, membros do Conselho Penitenciário bem 

como qualquer técnico da CONTRATANTE, observada as regras de ingresso em unidades 

prisionais.  

22.1.33. Permitir o acesso do Gerente Geral da unidade prisional a todas as informações, 

documentação e dados relativos à respectiva unidade prisional, fornecendo cópias de documentos, 

chaves de quaisquer recintos e acesso às imagens gravadas.  

22.2. Compete à CONTRATANTE:  

22.2.1. Pagar à CONTRATADA, nos termos ajustados neste contrato.  

22.2.2. Acompanhar diretamente ou indiretamente a execução do presente contrato por meio de 

equipes específicas, que irão realizar trabalhos de fiscalização, auditoria, monitoramento e 

avaliação.  

22.2.3. Fornecer informações, dirimir dúvidas e orientar a CONTRATADA quando houver 

constatação de irregularidade na gestão da unidade prisional.  

22.2.4. Monitorar as medidas adotadas pela CONTRATADA quando constatadas quaisquer 

irregularidades, no sentido de verificar se estão sendo corrigidas no prazo estipulado e se produzirão 

resultados efetivos no sentido da regularização da ação ou atividade.  

22.2.5. Nomear e destituir o Gerente de Serviços Penais, fiscais, auxiliares de fiscais, Policiais 

Penais, gerente administrativo e gerente de segurança e disciplina da unidade prisional, arcando 

com o pagamento de seus vencimentos.  

22.2.6. Enviar pessoal preparado para o enfrentamento de rebeliões e motins, bem como assumir 

junto a outros órgãos do poder público o controle da unidade prisional nessas ocasiões.  

22.2.7. Arcar com as despesas resultantes da mobilização de pessoas, armamentos, veículos e 

aeronaves em situação de rebeliões e motins, bem como despesas relativas ao dano material e 

pessoal provocados em função dessas ocorrências, desde que não causados diretamente em função 

de práticas de má gestão por parte da CONTRATADA.  

22.2.8. Disponibilizar os imunobiológicos e medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde 

destinados ao tratamento de tuberculose, AIDS, câncer e diabetes, bem como exercer a fiscalização 
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sobre a aquisição, armazenamento, distribuição e consumo de medicamentos, especialmente aqueles 

sujeitos a controle especial.  

22.2.9. Definir os pontos para instalação das câmeras de vigilância.  

22.2.10. Apurar irregularidades na unidade prisional que envolvam pessoal da CONTRATADA ou 

servidores públicos, por meio da Corregedoria da CONTRATANTE.  

22.2.11. Designar equipe de fiscalização, avaliação e monitoramento em relação às diversas 

atividades envolvidas na execução deste Contrato, que serão objeto de relatórios específicos, 

independentemente de comunicação ou autorização prévia da CONTRATADA.  

22.2.12. Fiscalizar as folhas de pagamento de todo pessoal contratado envolvido na execução dos 

serviços do objeto contratado.  

22.2.13. Fiscalizar os serviços de manutenção predial por meio de equipe de técnicos da 

NOI/SERIS, os quais farão análise quanto à qualidade dos serviços e verificando a conformidade do 

que foi executado com os valores despendidos pela CONTRATADA.  

22.2.14. Fiscalizar mensalmente o quantitativo de reeducandos que excederem o limite de vagas 

para verificar a conformidade entre o valor faturado a título de reeducandos excedentes com o preço 

apresentado na fatura mensal variável.  

22.2.15. Fiscalizar a gestão praticada pela CONTRATADA e os diversos serviços e atividades de 

tratamento penal prestados aos reeducandos, aplicando as penalidades previstas neste Contrato e nas 

demais legislações pertinentes à matéria quando verificada a desconformidade à lei ou ao pactuado.  

22.2.16. Não permitir que seja ultrapassado o limite de 25% (vinte e cinco) a mais sobre o 

quantitativo de vagas da unidade prisional.  

22.2.17. Fiscalizar e acompanhar a gestão financeira a cargo da CONTRATADA.  

22.2.18. Transferir, por meio de Termo de Concessão de Uso, os bens do patrimônio público que se 

encontrem na unidade prisional, durante o período de vigência deste Contrato. 

 

23. CRITÉRIOS DE GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Como forma de direcionar o enquadramento das infrações detectadas pela equipe composta 

por profissionais de diversas áreas instituídas pelo CONTRATANTE com a incumbência de 

proceder ao acompanhamento das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, ficam definidos 

assim os níveis de infrações:  

23.1.1. São consideradas infrações leves:  

23.1.1.1. Nos processos de gestão de pessoas:  

a) contratar pessoa sem observância das competências profissionais requeridas para execução das 

atividades que lhe forem conferidas pela CONTRATADA;  

b) contratar pessoa que possua parente (até o segundo grau em linha reta ou colateral) reeducando 

na mesma unidade prisional;  

c) não cumprir para com as pessoas contratadas os dispositivos, legais e regulamentares, referentes 

à prevenção de acidentes de trabalho (CIPA);  

23.1.1.2. Nos processos de gestão do patrimônio público colocado à disposição da 

CONTRATADA:  

a) retirar da unidade prisional bem patrimonial da CONTRATANTE sem a autorização formal do 

Gerente Geral da unidade prisional;  

b) não providenciar manutenção ou recuperação de bens pertencentes ao patrimônio público após 

trinta dias da solicitação formal feita pelo Gerente Geral da unidade prisional;  
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c) aceitar serviços de manutenção ou recuperação de bens pertencentes ao patrimônio público que 

não o restituam à condição original de uso;  

d) não ser providenciada a reposição do bem patrimonial definitivamente danificado ou extraviado 

decorridos dez dias da notificação de ocorrência do fato.  

23.1.1.3. Nos processos de gestão de materiais:  

a) não proceder à aquisição dos materiais ou equipamentos destinados aos serviços dentro do prazo 

de dez dias a contar da solicitação feita pelo Gerente Geral da unidade prisional;  

b) adquirir medicamentos sem a observância da padronização adotada pela Coordenação do Núcleo 

de Farmácia da CONTRATANTE;  

c) proceder à guarda de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, bem como de 

fármacos, em ambientes impróprios, com oferecimento de riscos à saúde;  

d) permitir o manuseio de material destinado à limpeza e higienização sem utilização de 

equipamentos de segurança;  

e) permitir o trânsito de materiais sem observância dos horários e das condições necessárias à 

segurança da unidade prisional; 

f) permitir que reeducandos manuseiem materiais ou equipamentos sem estarem devidamente 

autorizados pelo Gerente Geral da unidade prisional;  

g) permitir que os reeducandos fixem varais para estender roupas ou para cortinas na unidade 

prisional;  

h) permitir que reeducandos andem sem o uniforme ou com uniforme sujo ou rasgado durante as 

assistências;  

i) não fornecer os uniformes para o pessoal contratado;  

j) haver danos em materiais e equipamentos por inobservância das normas técnicas ou por 

imperícia;  

k) ocorrência de furto de bens e valores, quer do patrimônio público, quer de reeducandos;  

l) haver falta de itens componentes do kit higiênico em função de falha no processo de aquisição ou 

distribuição;  

m) haver falta de roupas íntimas, calçados e toalhas de banho, observada a periodicidade, em função 

de falha no processo de aquisição ou distribuição;  

n) serem encontrados extintores de incêndio fora do prazo de validade;  

o) serem encontrados medicamentos em quantidade no interior das celas.  

23.1.1.4. Nos processos de gestão de serviços:  

a) permitir atraso maior que 30 minutos no fornecimento das refeições;  

b) não iniciar ações de manutenção ou reparação no prédio da unidade prisional dentro do prazo 

máximo de trinta dias da solicitação feita pelo respectivo Gerente Geral;  

c) não providenciar a correção dos procedimentos relativos à higiene alimentar, transporte e 

manuseio da alimentação e destinação do lixo no prazo fixado pelo Gerente Geral da unidade 

prisional;  

d) não providenciar a correção dos procedimentos relativos ao ambulatório, enfermaria, farmácia ou 

consultório odontológico no prazo fixado pelo Gerente Geral da unidade prisional;  

e) não providenciar a correção necessária ao funcionamento do sistema de segurança no prazo 

fixado pelo Gerente Geral da unidade prisional;  

f) não fornecer qualquer das refeições do cardápio diário nas condições de conteúdo, qualidade, 

quantidade, higiene e preparo propostas no Termo de referência;  
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g) não iniciar ações de manutenção ou reparação no prédio da penitenciária dentro do prazo 

estipulado pelo Gerente Geral da unidade prisional;  

h) haver falta de água na unidade prisional, desde que não havendo falta de abastecimento na rede 

pública até a entrada do reservatório de água da unidade; 

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.  

23.1.1.5. Nos processos de gestão das rotinas administrativas:  

a) falta de prontuários e/ou registros relativos à situação pessoal de reeducandos originariamente 

ingressos na unidade prisional;  

b) não apresentação/localização, dentro do prazo estabelecido, de documentos e relatórios técnico 

ou administrativos solicitados pela CONTRATANTE;  

c) permitir a presença ou acesso de reeducandos em locais ou horários não autorizados pelo Gerente 

Geral da unidade prisional;  

d) permitir a comunicação de reeducandos com visitantes sem autorização do Gerente Geral da 

unidade prisional; 

 e) permitir que reeducando, em cumprimento de medida disciplinar de isolamento, tenha acesso a 

pessoas não autorizadas pelo Gerente Geral da unidade prisional ou que receba qualquer tipo de 

objeto não permitido;  

f) permitir que reeducando acesse documentos, objetos, valores e dinheiro sem autorização do 

Gerente Geral da unidade prisional;  

g) ocorrer a prática de comércio de qualquer natureza entre reeducandos, ou entre pessoal 

contratado e os reeducandos;  

h) ocorrer fato que demonstre haver atitude violenta e desproporcional por parte de agentes de 

controle contra reeducandos;  

i) ocorrer impedimento de acesso à unidade prisional das pessoas, designadas e identificadas pela 

CONTRATANTE, para qualquer tipo de atividade de fiscalização;  

23.1.1.6. Nos processos de gestão das atividades psicossociais, esportivas, educacionais, 

terapêuticas, laborais e jurídicas, observado ajuste de metas para estas atividades firmado com a 

CONTRATANTE:  

a) não executar atividade previamente agendada por falhas de organização ou falta de segurança; 

b) verificar-se falta de pauta de frequência de reeducandos no desempenho de atividades 

educacionais;  

c) verificar-se atraso no pagamento da remuneração ao reeducando inserido em canteiros de 

trabalho;  

d) verificar-se a não observância das normas legais de higiene e segurança do trabalho em relação 

ao trabalhador reeducando;  

e) verificar-se a não remessa dentro do prazo fixado das informações necessárias ao Programa de 

Pagamento do Trabalhador Reeducando;  

f) verificar-se o não funcionamento ou atraso na realização das oficinas de trabalho por falhas de 

segurança ou falta de material;  

g) não cumprimento das metas físicas anuais relativas à programação educacional ou 

profissionalizante;  

h) não remeter à CONTRATANTE, no prazo fixado, o relatório estatístico e descritivo das 

atividades realizadas no programa de qualificação profissional;  
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i) ser constatado a falta de dados nos prontuários educacionais, psicológicos e de assistência social;  

j) ausência de prontuário educacional e psicossocial junto ao respectivo reeducando, à unidade de 

destino em casos de transferência;  

k) não serem prestados serviços de assistência jurídica aos reeducandos, conforme as metas 

ajustadas;  

l) não serem remetidos à CONTRATANTE, periodicamente, na data fixada, os relatório parciais e 

consolidado das atividades assistenciais realizadas.  

23.1.1.7. Nos processos de gestão das atividades de saúde, observado ajuste de metas para estas 

atividades firmado com a CONTRATANTE:  

a) não haver dados relativos a cada prontuário de saúde;  

b) haver atraso na remessa dos relatórios estatístico e descritivo das atividades em saúde à 

CONTRATANTE, quando solicitado;  

c) não encaminhamento de prontuário de saúde junto ao respectivo reeducando, nas consultas 

externas, quando solicitado;  

d) ausência de notificação aos serviços de saúde municipais em relação às doenças de notificação 

compulsória;  

e) ausência de ações de Atenção Básica, de caráter individual e coletivo, voltadas à promoção de 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde dentro do 

princípio da universalidade de atendimento; 

f) não encaminhamento do prontuário de saúde à unidade de destino em casos de transferência de 

reeducandos;  

g) não atingimento de meta de imunização estabelecida no calendário adulto de vacinação, 

conforme padrões da SERIS;  

h) não realização de atividades de saúde programadas em função de falhas de organização, falta de 

segurança, ou, ainda, em razão de o espaço a isso reservado estar fora de condições adequadas ao 

uso;  

i) haver ministração de medicação que não tenha correspondência com a medicação de referência 

adotada pela CONTRATANTE;  

j) aplicar medicação fora do prazo de validade;  

k) haver irregularidade entre a medicação prescrita e consumida pelo reeducando, constantes de 

receituário e no prontuário do reeducando e sua correspondência com a documentação de compra;  

l) não funcionamento do consultório odontológico em função de falhas ou falta de equipamento ou 

instrumentos, falta de segurança, ressalvado o prazo de manutenção de equipamento a partir da data 

da solicitação do serviço até a conclusão e normal funcionamento do equipamento em manutenção;  

n) não fornecer medicamento a reeducandos que estejam submetidos a tratamento, desde que 

prescrito pelo profissional;  

23.1.2. São consideradas infrações graves:  

a) atrasar ou reter a remuneração do pessoal contratado, sem justo motivo, em função de falta de 

planejamento ou organização administrativa;  

b) deixar de recolher os encargos sociais ou atrasar a apresentação das guias de recolhimento à 

CONTRATANTE, sem justo motivo;  

c) prestar informação incorreta sobre valor, quantidade ou características técnicas ou, ainda, 

apresentar documentação inidônea relativa ao bem a ser incorporado ao patrimônio público da 

CONTRATANTE.  
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d) haver impedimento à execução das atividades do Gerente Geral da unidade prisional, designados 

pela CONTRATANTE;  

e) haver impedimento ao trabalho da Gerente Geral de Inteligência Prisional e da Corregedoria da 

CONTRATANTE na investigação e análise de fatos com os quais estiver atuando na unidade 

prisional;  

f) haver intoxicação alimentar de reeducandos por falha quanto às condições de higiene dos 

alimentos fornecidos;  

g) haver intoxicação por ingestão de medicamento fora do prazo de validade;  

h) haver complicação do quadro de saúde do reeducando em função de erro na prescrição do 

medicamento por profissional contratado ou utilização de dose errada;  

i) haver paralisação dos serviços de limpeza e higienização por falta de equipamentos ou materiais;  

j) haver paralisação dos serviços de fornecimento de alimentação e lavanderia por falha de 

pagamento;  

l) haver produção de falsos relatórios relativos à assistência à saúde de reeducandos, falsos 

diagnósticos, falsas consultas e falsas prescrições de medicamentos;  

m) haver falsas solicitações de serviços a cargo de terceiros contratados, falsos relatórios de 

execução de serviços e falsas solicitações de aquisição de materiais ou equipamentos.  

n) haver situação em que fique configurado maus tratos ou tortura praticada por agentes de controle 

contra reeducandos;  

o) haver situação em que fique comprovado por meio de análise laboratorial a intoxicação de 

reeducandos devido a fornecimento de alimentos e/ou água contaminados;  

p) haver situação em que fique configurada a incitação de reeducandos a atos de violência, como a 

tomada da unidade prisional, com ou sem reféns; com ou sem incêndios; com ou sem danos ao 

patrimônio, como forma de protesto;  

q) não providenciar o primeiro socorro a reeducandos feridos;  

r) ser encontrado dentro da unidade prisional objetos ilícitos (arma de fogo, aparelho de telefonia 

móvel ou drogas). 

 

24. DA SUBCONTRATAÇÃO 

24.1. Poderá ser objeto de subcontratação: 

24.1.1. A Assistência Alimentar descrito no item 10; 

24.1.1.1. Caso a empresa interessada em participar da licitação optar pela subcontratação do serviço 

de assistência alimentar deverão excluir do quadro de pessoal (item 4.1.) os seguintes postos: 

Nutricionista, Supervisor de Cozinha, Cozinheiro, Padeiro, Magarefe, Ajudante de Cozinha, 

Auxiliar de Estoque de Cozinha, e Auxiliar de Serviços Gerais Cozinha. 

24.1.2.  As novas aquisições descrita no item 11.4; 

24.1.2.1. A solicitação citada poderá ser atendida sob o regime de locação do bem;  

24.1.2.2. Essa solicitação se dará devido a PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 

no estabelecimento prisional, haja vista que foi instituído no dia 28 de fevereiro de 2020, por meio 

da Portaria GAB-DEPN nº 135, Grupo de Trabalho no âmbito do órgão, cuja missão precípua é 

desenvolver protocolos de atuação preventiva para o sistema penitenciário federal de forma que 

auxilie os estados em seus respectivos planos de atuação.  

24.2. A CONTRATADA deverá instruir possíveis subcontratadas sobre as exigências feitas por 

meio deste Contrato. 
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24.3. A CONTRATADA deverá inserir nos contratos de prestação de serviços que vier a celebrar 

com as subcontratadas, cláusula estabelecendo as mesmas obrigações previstas neste instrumento 

quanto às responsabilidades relacionadas aos direitos trabalhistas, contribuições sociais e 

previdenciárias (INSS, FGTS e PIS).  

24.4. As subcontratadas deverão apresentar a CONTRATANTE as declarações para a verificação 

do adimplemento das obrigações.  

24.5. A subcontratação não poderá exceder o limite de 30% do valor total do contrato. 

 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1. A CONTRATADA deverá observar as normas e padrões operacionais da Secretaria de Estado 

de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS editados pela CONTRATANTE bem como deverá 

dar cumprimento às determinações do Poder Judiciário. 

25.2. A CONTRATADA deverá observar as seguintes práticas de gestão: transparência, prestação 

responsável de contas, ética e compromisso com a missão principal de promover a ressocialização 

dos reeducandos da unidade prisional. 

25.3. A CONTRATADA deverá estar atenta ao princípio da economicidade no tocante à seleção de 

fornecedores e prestadores de serviços. 

25.9. A CONTRATADA poderá efetuar adequação de espaços para instalação de equipamentos, 

móveis, aparelhos eletrônicos e sistema de monitoramento, desde que seja a CONTRATANTE 

devidamente comunicada.  

25.10. Todas as benfeitorias úteis ou necessárias realizadas na unidade prisional, ficarão 

incorporados ao patrimônio da CONTRATANTE ao final do Contrato de 60 meses. 

24.11. A CONTRATADA dispõe do prazo de 10 (dez) dias, a contar do inicio da 

operacionalização, para inventariar os bens patrimoniais da CONTRATANTE, para efeitos de seu 

controle, fazendo manifestação formal em caso de divergências. 

 

 

APENSO I 

PLANILHA/FORMULÁRIO DA COMPOSIÇÃO PREÇO GLOBAL, E BENS E 

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES (DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS) A SER 

PREENCHIDO PELAS LICITANTES 

 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Nº do Processo:_______ 

Licitação Nº:___/___ 

Dia_____/____/____ às ____:____horas 

 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):  

B Município/UF:  

C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:  

D Número de meses de execução contratual: 60 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
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Tipo de Serviço Unidade de Medida 
Quantidade total a contratar (Em função da 

unidade de medida) 

   

   

Nota 1: Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive no que 

concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa. 

 

1. MÓDULOS 

 Mão de obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

1 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas) 

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

3 Salário Normativo da Categoria Profissional 

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) 

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado. 

 

Módulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário-Base  

B Adicional de Periculosidade  

C Adicional de Insalubridade  

D Adicional Noturno  

E Adicional de Hora Noturna Reduzida  

F Outros (especificar)  

Total  

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no 

período de 12 meses. 

 

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário  

B Adicional de Férias  

C Incidência do submódulo 2.2. sobre o 13º Salário e Adicional de Férias  

Total  

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se 

proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de 

férias. 

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da 

remuneração que por sua vez é divido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima. 
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Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e outras contribuições. 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 

A INSS 20,00%  

B Salário Educação 2,50%  

C SAT   

D SESC ou SESI 1,50%  

E SENAI - SENAC 1,00%  

F SEBRAE 0,60%  

G INCRA 0,20%  

H FGTS 8,00%  

Total   

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles 

estabelecidos pela legislação vigente. 

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, 

para risco médio, e de 3% de risco grave. 

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1 e o Submódulo 2.1. 

 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Transporte  

B Auxílio-Refeição/Alimentação  

C Assistência Médica e Familiar  

D Outros (especificar)  

Total  

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente 

pago pelo empregado). 

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos 

de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa. 

 

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias  

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições  

2.3 Benefícios Mensais e Diários  

Total  

 

Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

3 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado  

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado  
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D Aviso Prévio Trabalhado  

E 
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado 
 

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado  

Total  

 

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo 

repositor/substituto, quando o empregado alocado na prestação de serviço estiver ausente, conforme 

as previsões estabelecidas na legislação. 

 

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais 

4.1 Ausências Legais Valor (R$) 

A Substituto na cobertura de Férias  

B Substituto na cobertura de Ausências Legais  

C Substituto na cobertura de Licença-Paternidade  

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho  

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade  

F Substituto na cobertura de Outros (especificar)  

Total  

 

Submódulo 4.2 - Intrajornada ou Substituto na Intrajornada 

4.2 Intrajornada Valor (R$) 

A Intervalo para repouso ou alimentação ou Substituto na Intrajornada  

Total  

 

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

4.1 Substituto nas Ausências Legais  

4.2 Intervalo para repouso ou alimentação ou Substituto na Intrajornada  

Total  

 

Módulo 5 - Insumos Diversos 

5 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes  

B Materiais  

C Equipamentos  

D Outros (especificar)  

Total  

Nota: Valores mensais por empregado. 

 

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Lucro Real Lucro Presumido 
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Percentual 

(%) 

Valor 

(R$) 

Percentual 

(%) 

Valor 

(R$) 

A Custos Indiretos     

B Lucro     

C Tributos     

 C.1. Tributos Federais (especificar)     

 C.2. Tributos Estaduais (especificar)     

 C.3. Tributos Municipais (especificar)     

Total     

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

 

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 
Mão de obra vinculada à execução contratual 

(valor por empregado) 

Lucro Real Lucro Presumido 

Valor (R$) Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração   

B 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, 

Mensais e Diários 
  

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão   

D 
Módulo 4 - Custo de Reposição do 

Profissional Ausente 
  

E Módulo 5 - Insumos Diversos   

Subtotal (A + B +C+ D+E)   

F 
Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e 

Lucro 
  

Valor Total por Empregado   

 

3.  QUADRO-RESUMO DO VALOR DOS SERVIÇOS 

Tipo de Serviço 

(A) 

Quantidade 

(B) 

Valor 

Unitário (C) 

Valor Mensal 

(D) = (B x C) 

Valor 

Anual 

(D)*12 

Valor Global 

60 meses 

(D) *60 

1       

2       

3       

4       

...       

N       

Valor Total (1 +2... + N)    

 

 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO VALORES 

Preço Básico (Pb) 
 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Dez de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 

Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Quantidade de dias por mês 30,41667 

Capacidade da Unidade (k) 960 

Preço Diário por Interno (Di) 
 

Preço Complementar (Pc) 
 

Preço Global Mensal (Pb + Pc) 
 

Preço da Contratação (meses) 60 

Valor Estimado da Contratação 
 

 

 

1. PREÇO BÁSICO (PB) 

 

A - MÃO DE OBRA 
 

Item Serviço Qtd 
Valor 

Unitário 
Valor Mensal 

1 Assessor Jurídico 2 
  

2 Auxiliar de Saúde Bucal 2 
  

3 Assistente Social 4 
  

4 Médico Clínico 2 
  

5 Médico Psiquiatra 1 
  

6 Psicólogos 3 
  

7 Terapeuta Ocupacional 1 
  

8 Odontólogo 2 
  

9 Enfermeiro 12x36 diurno 2 
  

10 Enfermeiro 12x36 noturno 2 
  

11 Farmacêutico 1 
  

12 Professor de Educação Física 1 
  

13 Pedagogo 1 
  

14 Gerente Operacional 1 
  

15 Coordenador Operacional 1 
  

16 Coordenador de Ressocialização 1 
  

17 Supervisor Operacional 12x36 diurno 2 
  

18 Supervisor Operacional 12x36 noturno 2 
  

19 Supervisor Operacional 1 
  

20 Supervisor Op. Ajunto 12x36 diurno 2 
  

21 Supervisor Op. Adjunto 12x36 noturno 2 
  

22 Monitores de Ressocialização 12x36 diurno 126 
  

23 Monitores de Ressocialização 12x36 noturno 52 
  

24 Mon. Ressocialização – Cinófilo 12x36 diurno 6 
  

25 Mon. Ressocialização – Cinófilo 12x36 noturno 4 
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26 Mon. Ressocialização – Cinófilo 1 
  

27 Técnico de Enfermagem 12x36 diurno 4 
  

28 Técnico de Enfermagem 12x36 noturno 4 
  

29 *Nutricionista 2 
  

30 *Supervisor de Cozinha 2 
  

31 *Cozinheiro 4 
  

32 * Cozinheiro 2 
  

33 * Padeiro 1 
  

34 * Magarefe 3 
  

35 * Ajudante de Cozinha 8 
  

36 * Ajudante de Cozinha 4 
  

37 * Auxiliar de Estoque de Cozinha 1 
  

38 Gerente Administrativo 1 
  

39 Técnico de Segurança do Trabalho 1 
  

40 Encarregado de Manutenção 1 
  

41 Eletricista 1 
  

42 Encanador 1 
  

43 Operador de Sistema de ETE 1 
  

44 Almoxarife 2 
  

45 Artífice (oficial de manutenção) 2 
  

46 Assistente Administrativo 8 
  

47 Auxiliar de Manutenção 2 
  

48 Auxiliar Serviços Gerais 4 
  

49 Auxiliar Serviços Gerais 12x36 diurno 4 
  

50 Auxiliar de Serviços Gerais Saúde 1 
  

51 
*Auxiliar de Serviços Gerais Cozinha 12x36 

diurno 
10 

  

52 
*Auxiliar de Serviços Gerais Cozinha 12x36 

noturno 
2 

  

53 Auxiliar Serviços Gerais – Lixo 2 
  

54 Encarregado de Prontuário 1 
  

55 Assistente de Prontuário 2 
  

56 Lavadeiras 2 
  

57 Secretária 2 
  

58 Telefonista 2 
  

59 Técnico em Informática 2 
  

Total A   

*postos que podem ser subcontratados (Caso as empresas interessadas optar pela subcontratação 

deverão excluir do seu quadro de pessoal) 

 

 

B–BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS (PLANILHA MÃO DE OBRA) 

 Quantidade Parâmetros Unitário Custo / Mês 
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Alimentação       

Empregados de 20 e de 30 horas 

(almoço) 
    

Empregados 40 horas (almoço)     

Empregados 12x36 diurno 

(almoço e lanche) 
    

Empregados 12x36 noturno 

(jantar, lanche e café) 
    

Efetivo da Policia Militar (todas 

em casos excepcionais) 
    

Assistência Médica       

Assistência Médica e 

Odontológica 
    

Exames médicos NR.7 (anual)     

Fardamento básico     

Vide especificação        

Seguro de Vida em grupo     

Sobre cinco pisos salariais     

Transporte Urbano        

Empregados 20 e 30 horas     

Empregados 40 horas     

Empregados 12x36 Diurno     

Empregados 12x36 Noturno     

Treinamento / Reciclagem     

Capacitação (91 horas)     

Recapacitação Serviço 

Operacional (40 horas/ano) 
    

Recapacitação  Serviço 

Administrativo (20 horas/ano) 
    

   Total B  
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Investimento Total 

*Equipamentos de Solução para Reconhecimento Facial  

*Gravador Digital de Voz (Parlatórios)  

Total  

*Esses equipamentos poderão ser subcontratados sob o regime de locação (Caso as empresas 

interessadas optar pela subcontratação deverão excluir deste quadro) 

 

 

C - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  

 Valor/Mês 

Consumo de energia elétrica  

Despesas bancárias  

Despesas de comunicação  

Despesas de conservação e limpeza  

Despesas de transporte e conexos  

Despesas com segurança  

Manutenção equipamentos de informática  

Manutenção equipamentos de segurança  

Manutenção predial  

Material de escritório  

Sistemas administrativos  

Despesas com Coleta de Lixo  

Despesas com Lavanderia  

Outros (como subcontratação)  

Total C  

 

RESUMO DO PREÇO BÁSICO 

PREÇO BÁSICO (PB) Valor mensal 

A - Mão de Obra  

B – Benefícios de Empregados  

C - Despesas Administrativas  

Custo Direto  

Amortização de investimentos *Esses equipamentos poderão ser subcontratados 

sob o regime de locação (Caso as empresas interessadas optar pela subcontratação 

deverão excluir deste quadro) 

 

Despesas Indiretas  

Remuneração Empresarial (inclusive IRPJ e CSLL)  

Impostos Incidentes s/faturamento (COFINS, ISS e PIS)  

Preço Básico (Pb) Mensal  
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2. PREÇO COMPLEMENTAR (PC) - DESPESAS COM INTERNOS 

Preço Complementar (PC) - Despesas com 

Internos 
Reposição PU Custo/mês 

  Internos: 960 

Alimentação     

Internos: café, almoço, janta, lanche 30,41667   

Visitas: 4 por semana (lanche)    

Provedoria geral    

Travesseiro c/ fronha Anual   

Cobertor popular, para solteiro, em lã, tipo dorme 

bem, 2,10x1,20m 
Anual   

Lençol de algodão, de solteiro Anual   

Toalha de banho, algodão, 70cmx130 cm Anual   

Colchão, D 33, espuma revestida com tecido, 

1880x800x100mm 
Anual   

Material de higiene pessoal    

Papel higiênico (rolo com 40 m) Semanal   

Sabonete (90 gramas) Quinzenal   

Sabão em pó (200 gramas) Quinzenal   

Creme dental (90 gramas) Quinzenal   

Aparelho de barbear descartável Semanal   

Escova de dente Bimestral   

Desodorante em pasta Quinzenal   

Fardamento / uniformes     

Dois (2) jogos de uniforme: Calças, Camisas ou 

camisetas em malhas, Calções, Pares de meias 

brancas 

Semestral   

Quatro (4) cuecas Semestral   

Um (1) par de chinelo Semestral   

Um (1) conjunto de uniforme esportivo (tênis, 

calção, camiseta e meião). 
Semestral   

Programas Diversos    

Programas Educacionais / Ressocialização Estimativa   

Programas de Capacitação / Profissionalização Estimativa   

Programa de Assistência à Saúde (medicamentos) Estimativa   

Programas Esportivos e Recreativos Estimativa   

Custo Direto    

Despesas Indiretas    

Remuneração Empresarial (inclusive IRPJ e 

CSLL) 
   

Impostos Incidentes s/faturamento (CONFINS, 

ISS e PIS) 
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Preço Complementar/ mês (Pc)     

Preço da Diária por Interno (Di)     

 

 

Preço da Diária por Interno = 
Preço Complementar (Pc) 

30,41667 x capacidade da Unidade 

 

 

DOS BENS MATERIAIS E PERMANENTES NECESSÁRIOS 

 

KIT HIGIÊNICO 

Descrição Quantidade por reeducando Periodicidade Valor Mensal 

Papel higiênico 01 (um) rolo de 30m Semanal  

Sabonete, em cor diversa da 

branca. 
01 (uma) barra de 90 gramas. Quinzenal  

Sabão, em cor diversa da 

branca. 
01 (uma) barra de 100 gramas. Quinzenal  

Creme dental, em cor 

diversa da branca. 
01 (uma) bisnaga de 90 gramas. Quinzenal  

Aparelho de barbear, 

descartável. 
01 (um) refil. Semanal  

Escova de dente, em cor 

diversa da branca. 
01 (uma) unidade. Bimestral  

Desodorante em pasta 01 (uma) unidade. Quinzenal  

VALOR TOTAL PARA 960 REEDUCANDOS  

 

MATERIAL DE CAMA E BANHO 

Descrição Quantidade por reeducando Periodicidade Valor Mensal 

Travesseiro c/ fronha 01 Anual  

Cobertores 02 Anual  

Lençol 01 Anual  

Toalhas de banho 02 Anual  

Colchão encapado com 

material tipo napa ou 

similar. 

01 

 

Anual  

VALOR TOTAL PARA 960 REEDUCANDOS  

 

VESTIMENTAS DIÁRIAS E ESPORTIVAS 

Descrição Quantidade por 

reeducando 

Periodicidade Valor Mensal 

Calças 02 Semestrais  

Camisas ou camisetas em malhas 02 Semestrais  

Par de chinelos 01 Semestrais  

Calções 02 Semestrais  
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Pares de meias brancas 02 Semestrais  

Cuecas 04 Semestrais  

Par de tênis 01 Semestrais  

Calção 01 Semestrais  

Camiseta 01 Semestrais  

Meião 01 Semestrais  

VALOR TOTAL PARA 960 REEDUCANDOS  

 

FARMÁCIA E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO 

Descrição Unidade Quant. 

Mensal 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

Material Médico-Cirúrgico 

Acido acetilsalicílico 500mg Comprimido 350   

Álcool etílico 70% L Litro 6   

Álcool etílico glicerinado 2% L Litro 6   

Algodão Hidrófilo 500g Pacote 2   

Aminofilina 100mg Comprimido 350   

Aminofilina 240mg/10ml Ampola 100   

Amoxicilina 500mg Cápsula 600   

Ampicilina 500mg Frasco/ampola 600   

Ampicilina 500mg Frasco/ampola 600   

Atadura de crepom 4,5mx12cm Pacote 50   

Atadura de crepom 4,5mx15cm Pacote 50   

Benzilpenicilina 

Benzatina1.200.000UI Frasco/ampola 350 

  

Brometo N butilescopolamina + 

Dipirona sódica 500mg Drágea 350 

  

Brometo N butilescopolamina + 

Dipirona sódica 5ml Ampola 100 

  

Cabo de bisturi nº 3 e 4 Unidade 5   

Captopril 25mg Comprimido 300   

Cimetidina 200mg Comprimido 300   

Cinarizina 75mg Comprimido 100   

Cloridrato de metoclopramina 

10mg Comprimido 300 

  

Cloridrato de metoclopramina 

10mg/2ml Ampola 100 

  

Cloridrato de propanolol 40mg Comprimido 300   

Clortalidona 50mg Comprimido 350   

Compressa de gaze 10x10cm c/ 

500 Pacote 10 

  

Deltametrina 20 mg loção 100ml Unidade 350   

Diclofenaco potássico 50 mg Unidade 600   

Diclofenaco potássico 75 mg/3ml Ampola 100   
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Digoxina 0,25mg Comprimido 100   

Dinitrato de isossorbida 10mg oral Comprimido 100   

Dinitrato de isossorbida 5mg 

sublingual Comprimido 100 

  

Dipirona sódica 500mg Comprimido 350   

Dipirona sódica 500mg/5ml Ampola 100   

Equipo para soro com flash ball 

descartável Unidade 50 

  

Eritromicina 500mg Comprimido 600   

Esparadrapo impermeável 10cm x 

4,5m Pacote 10 

  

Fenolftaleína +óleo mineral+agar 

agar suspensão 240ml Unidade 300 

  

Fio de Sutura algodão Caixa 1   

Fio de Sutura mononylon Caixa 1   

Fita micropore 100mm x 10m Pacote 10   

Fita micropore 50mm x 10m Pacote 10   

Furosemide 20mg/2ml Ampola 20   

Furosemide 40mg Comprimido 100   

Glibenclamida 5mg Comprimido 100   

Gluconato de clorohexiodina sab. 

Liq litro Litro 2 

  

Hidroclorotiazida 50mg Comprimido 300   

Hidróxido de alumínio 320mg Comprimido 300   

Hidróxido de alumínio+Hidróxido 

de magnésio+dimeticona 240ml 

susp Unidade 300 

  

Iodeto de potássio 120ml Xarope 200   

Lâmina de bisturi nº 11c/100 Caixa 1   

Lâmina de bisturi nº 22c/100 Caixa 1   

Luva cirúrgica esterilizada nº 6,5 – 

7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 Pares 50 

  

Luva cirúrgica não esterilizada nº 

6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 Pares 200 

  

Metildopa 250mg Comprimido 100   

Nifedipina 10mg Comprimido 200   

Paracetamol 500mg Comprimido 350   

Penicilina G procaína+penicilina G 

potassica Crist 400.000UI frasco/ampola 350 

  

Polivinil pirronidona iodo solução 

degermante Litro 2 

  

Polivinil pirronidona iodo solução 

tópica Litro 2 

  

Saco plástico para lixo hospitalar Pacote 100   
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c/ 100 litros 

Salbutamol 120mg Xarope 350   

Salbutamol 2mg Comprimido 200   

Seringa descartável 10ml com 

agulha 25 x 7 e 25 x 8 Unidade 100 

  

Seringa descartável 20ml com 

agulha 27 x 7 Unidade 100 

  

Seringa descartável 3ml com 

agulha 25 x 7 Unidade 100 

  

Seringa descartável 5ml com 

agulha 25 x 7 e 25 x 8 Unidade 100 

  

Soro de glicose 5% 250ml Unidade 24   

Soro de glicose 5% 500ml Unidade 48   

Soro fisiológico 0,9% 250ml Unidade 100   

Soro fisiológico 0,9% 500ml Unidade 48   

Sulfametoxazol+trimetoprima Comprimido 600   

Termômetro clínico Unidade 2   

Vacina anti tetânica per capita 1   

Vacina hepatite b per capita 1   

Material Odontológico 

Acrílico em pó auto polimerizante frasco c/ 225g 1   

Acrílico líquido auto polimerizante frasco c/ 250ml 1   

Agulha gengival curta Unidade 1   

Agulha gengival longa Unidade 1   

Agulha média para sutura 

odontológica Unidade 1 

  

Álcool etílico 70% e 90% Litro 6   

Alginato jeltrate refil pcte c/ 410g 1   

Algodão hidrófilo pcte c/ 500g 2   

Alveosan ou similar Tubo 1   

Amalgama frasco c/ 30g 1   

Anestésico 2% s/ vasoconstritor Caixa 1   

Anestésico 3% c/ vasoconstritor Caixa 1   

Anestésico tópico pomada Unidade 1   

Borracha p/ separador de dentes cx c/ 120 1   

Broca tipo zekria p/ cirurgia – 

extra longa Unidade 1 

  

Broca tipo zekria p/ cirurgia – 

normal Unidade 1 

  

Brocas baixa rotação p/ conta 

ângulo Unidade 1 

  

Brocas de alta rotação 

diamantadas, séries 1000 e 2000 Unidade 1 

  

Camurça para amalgama Unidade 1   
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Cera odontológica nº 7 Unidade 1   

Cidex ou glutacide frasco c/ 5l 1   

Cimento endodontico Unidade 1   

Cimento fosfato de zinco – liquido Unidade 1   

Cimento fosfato de zinco - pó Unidade 1   

Cloridrato de lidocaína+cloridrato 

de fenilefrina 

Cx 

c/50tubet.1,8ml 1 

  

Compressa de gaze c/50 tubet 

1.8ml Pcte 1 

  

Cone de guta – acessório 15 a 80 Unidade 1   

Cone de guta principal 1ª série Unidade 1   

Cone de guta principal 2ª série Unidade 1   

Cone de papel absorvente de 1ª e 

2ª série Unidade 1 

  

Cunha de madeira odontológica Cx c/80 1   

Cursor endodontico Unidade 1   

Dedeira de borracha para 

amalgama Unidade 1 

  

Disco de carboril Cx c/ 100 1   

Disco de lixa mista Cx c/ 50 1   

Disco para acabamento em resina 

(soft lex ) Cx  c/ 50 1 

  

Endometazona Unidade 1   

Escova de polimento nº 27 Unidade 1   

Escova de Robson para contra 

angulo Unidade 1 

  

Escova de Robson tip roda p/peça 

de  mão Unidade 1 

  

Espátula plástica para manipulação 

de gesso Unidade 1 

  

Esparadrapo 10 x 450 cm Rolo 2   

Espelho clinico odontológico nº 5 Unidade 1   

Eugynol Frasco c/ 30ml 1   

Extirpa nervos misto Unidade 1   

Fibrinol Frasco c/ 12 1   

Ficha clinica odontológica dupl. Unidade 300   

VALOT TOTAL   

 

MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. 

Descrição Quantidade Periodicidade Valor Mensal 

    

VALOR TOTAL  

 

MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS 
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Descrição Quantidade Periodicidade 
Valor 

Mensal 

    

    

VALOR TOTAL  

 

ALIMENTAÇÃO 

Descrição Quantidade Periodicidade 
Valor 

Mensal 

Desjejum Reeducando 960 Diária  

Almoço Reeducando 960 Diária  

Jantar Reeducando 960 Diária  

Lanche Reeducando 960 Diária  

Almoço Visita 16.686 Por Visita  

Lanche Visita 16.686 Por Visita  

VALOR TOTAL  

 

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 

Descrição Valor do Kg 

Quantidade 

Estimada por 

reeducando 

Valor 

Mensal 

Serviço de coleta de lixo doméstico    

Serviço de coleta de lixo hospitalar    

VALOR TOTAL DO SERVIÇO  

 

SERVIÇO DE LAVANDERIA 
 

Descrição Valor do Kg 
Quantidade Estimada 

Por Reeducando 

Quantidade de 

Reeducandos 

Valor 

Mensal 

Serviço de Lavanderia 

Domestica 
    

Serviço de Lavanderia 

Hospitalar 
    

VALOT TOTAL DO SERVIÇO           

 

UTENSÍLIOS DE COZINHA 

Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Mensal 

UTENSÍLIOS PARA COZINHA 

Abridor de lata 2   

Aros para coador de café 2   

Bacia alumínio DM. 50 cm 1   

Balde plástico 20 L 4   

Balde plástico 60 L 6   
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Bandejas plásticas 120   

Batedor de bife de altileno 1   

Batedor tipo pêra arame 30 cm 2   

Borifadores 6   

Caçarola alumínio 14 L 1   

Caçarola alumínio 35 L 2   

Caçarola alumínio 50 L 4   

Caçarola alumínio 60 L 3   

Caixa plástica san remo 56 lt 2   

Caldeirão alumínio 32 L 2   

Caldeirão alumínio 45 L 2   

Caneca alumínio 3 L 5   

Chapas para grelhar 1,00 x 0,40 2   

Chinoir 2   

Coador de café 4   

Colher arroz inox 4   

Colher de alumínio batido 2   

Colher sopa inox 120   

Concha alumínio DM 15 cm 2   

Concha inox DM 9 cm cabo inteiriço 2   

Conchas para farinheira 2   

Copo dosador 1   

Cortador de legumes c/ tripé grande 2   

Cuba gastronorms 10 cm com tampa 12   

Cuba gastronorms 20 cm com tampa 4   

Escorredor Arroz 60 cm 2   

Escorredor Macarrão 60cm 2   

Escumadeira inox DM 10 cm 2   

Escumadeira TIPO ARANHA 25cm 2   

Espátula inox 12 cm 2   

Expremedor de batatas grande 1   

Faca  15 cm cabo monobloco 4   

Faca de açougueiro 2   

Faca descascar batata (descascador) 4   

Faca legumes 6 cm cabo branco 6   

Faca mesa 120   

Faca serrilhada p/ pão 2   

Filtro 2   

Frigideira alumínio DM 15 cm 1   

Frigideira alumínio DM 30 cm 1   

Funil alumínio DM 12 cm 2   

Garfo inox p/ assados cabo 34 cm 1   

Garfos inox mesa 120   
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Garrafa para galeteiro c/ rolha 3   

lixeiras para banheiro 4   

Máquinas fechar marmitas 4   

Monobloco para carme 10   

Monobloco para frezer 20   

Monobloco vazado branco 20   

Padiola Branca 40x30 6   

Paliteiros 18   

Panela de pressão 20 lt 2   

Pedra amolar 1   

Pegador massa inox 6   

Peneira arroz DM 60 cm 1   

Peneira fubá DM 30 cm 1   

Porta guardanapos tipo televisão 4   

Potes mantimento 3 L – plástico 5   

Potes mantimento 5 L – plástico 5   

Prancha p/ corte altileno 40x60cm 6   

Prato sobremesa 120   

Pratos mesa fundo 120   

Ralador inox queijo 4 faces 2   

Remo aço 1 metro 1   

Remo aço inox cabo 100 cm 2   

Remo aço inox cabo 60 cm 2   

Saboneteira de parede 3   

Saleiro 18   

Suporte p/ coador café boca 30cm 1   

Suporte papel toalha 3   

Tabuleiros para forno tipo padaria 10   

Tacho para fritura grande 1   

Vidro p/farinhas 2   

VALOR TOTAL  

 

* EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 

Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 

SOLUÇÃO PARA RECONHECIMENTO 

FACIAL 
01   

GRAVADOR DIGITAL DE VOZ (Parlatórios) 05   

VALOR TOTAL  

*Esses equipamentos poderão ser subcontratados sob o regime de locação (Caso as empresas 

interessadas optar pela subcontratação deverão excluir deste quadro) 
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QUADRO RESUMO 

 

VALOR TOTAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS DE INSUMOS, SERVIÇOS 

QUARTERIZADOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. 

KIT HIGIÊNICO  

MATERIAL DE CAMA E BANHO  

VESTIMENTAS DIÁRIAS E ESPORTIVAS  

FARMÁCIA E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO  

MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO 

 

MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS  

ALIMENTAÇÃO  

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO  

UTENSÍLIO DE COZINHA  

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  

VALOR TOTAL  

 

 

APENSO II 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA 

 

À  

Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

Prezado Senhores,  

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa ao certame em epígrafe, assumindo 

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da 

preparação da mesma:  

1. Propomos o Valor Global de R$ ____ (...), para a execução dos serviços objeto desta licitação 

pelo período de 60 (sessenta) meses e anual de R$ _______ (...):  

2. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer 

naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a 

saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como 

despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de 

materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, 

incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e 

serviços.  

3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do 

Contrato.  

4. Esta proposta é válida por _____________ dias, a contar da data de sua apresentação.  

5. A garantia do contrato em quantia de R$ ...(...), referente a 2% (dois por cento) do valor total do 

contrato. 

6. A garantia da proposta em quantia de R$ ...(...), referente a 1% (um por cento) do valor total do 

contrato. 
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7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a SERIS fica desobrigada de qualquer 

responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou 

reembolso.  

8. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo 

determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições 

estabelecidas neste ato convocatório  

9. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do presente certame e de seus Anexos.  

10. Declaramos expressamente que consideramos em nossa proposta todos os tributos incidentes 

sobre o objeto da licitação, na forma da legislação vigente. 

 

PREÇO GLOBAL 

  
PREÇO BÁSICO (PB)  

Valor 

mensal  

Valor total 60 

meses  

A –Remuneração da Mão de Obra+Encargos Sociais e 

Trabalhistas+Benefícios da Mão de Obra  
  

B- Benefícios de Empregados   

C- Despesas Administrativas   

D-Custos Direto   

Amortização de investimentos *Esses equipamentos poderão ser 

subcontratados sob o regime de locação (Caso as empresas 

interessadas optar pela subcontratação deverão excluir deste quadro) 

  

E- Despesas Indiretas   

F- Remuneração Empresarial (inclusive IRPJ e CSLL)    

G- Impostos Incidentes s/faturamento (CONFINS, ISS e PIS)    

Preço Básico (Pb) Total    

PREÇO COMPLEMENTAR (PC)  
Valor 

mensal  

 Valor total 60 

meses   

  Internos 960 

Alimentação    

Hotelaria e banho    

Material de higiene pessoal     

Vestimentas diárias e esportivas      

Serviços de Lavanderia   

Serviços de Coleta de Lixo   

Material de Consumo Farmácia (Medicamentos)   

Programas Diversos    

Programas Educacionais / Ressocialização    

Programas de Capacitação / Profissionalização    

Programa de Assistência à Saúde (medicamentos)    

Programas Esportivos e Recreativos    

Custo Direto    

Despesas Indiretas    

Remuneração Empresarial (inclusive IRPJ e CSLL)    

Impostos Incidentes s/faturamento (CONFINS, ISS e PIS)    
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Preço Complementar (PC) Total    

Preço da Diária por Interno (DI)      

PREÇO GLOBAL MENSAL  

PREÇO GLOBAL (60 MESES)  

 

Local e data......../........................../............................ 

 

Dados da licitante e responsável pela assinatura da proposta 

 

 

APENSO III 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

Visando selecionar o proponente melhor qualificado para a execução de uma técnica adequada para 

atendimento dos fins a que se destina o 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 provisório, o presente edital levará em consideração os seguintes critérios: 

 

 Capacitação e Experiência da Proponente. 

 Qualificação Técnica da Proposta. 

 Qualificação das equipes Técnicas. 

 

Todos os documentos que integram a proposta Técnica, inclusive os elementos comprobatórios 

exigidos neste Apenso III, deverão obrigatoriamente constar do Envelope A - Proposta Técnica. 

 

1. FATOR DE PONTUAÇÃO I - CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE 

Para este efeito, será considerada apenas a prova documental, sendo aceitos certidões e/ou 

atestado(s) comprobatórios em nome da proponente, expedidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

 

1.1. Atuação no Mercado - Tempo de atuação da proponente no mercado comprovado através do 

registro na Junta Comercial e atestado(s) fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou 

privado, de que tenha a proponente atuado no mesmo ramo de atividade do objeto desta licitação. 

 

 Ponto 

Nunca atuou 0 

Menos que um ano 5 

Mais de 01 (um) ano e menos de 03 (três) anos 10 

Mais de 03 (três) anos 15 

 

1.2. Experiência - Atestado(s) de experiência da licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 

publico ou privado, que comprove que a empresa executou, ou que vem executando, serviços 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto do presente Termo de referência. 
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 Ponto 

Não apresentou atestado(s) 0 

O(s) atestado(s) apresentado(s) contempla (am) a totalidade dos serviços previstos neste 

Apenso, atingindo, todavia, quantidades iguais a 50% dos quantitativos previstos para o 

objeto da licitação 

5 

O(s) atestado(s) apresentado(s) contempla (am) a totalidade dos serviços previstos neste 

Apenso, atingindo, todavia, quantidades superiores a 50% e inferiores a 75% dos 

quantitativos previstos para o objeto da licitação 

10 

O(s) atestado(s) apresentado(s) contempla (am) a totalidade dos serviços previstos neste 

Apenso, atingindo quantidades iguais ou superiores a 75% dos quantitativos previstos 

para o objeto da licitação, guardando, ainda, a experiência da licitante compatibilidade 

com o prazo atinente ao objeto da licitação 

20 

 

2. FATOR DE PONTUAÇÃO II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA 

 

2.1. Projeto de Reintegração / Ressocialização – Apresentar os procedimentos para reinserção dos 

internos à sociedade, em consonância com disposições contidas na Lei de Execução Penal – LEP 

(Lei nº 7.210 de 11-7-1984) e suas alterações, cujos custos não mencionados no orçamento 

estimativo (Título B deste Apenso I) deverão estar embutidos no preço a ser ofertado pela licitante, 

sem que da Proposta Técnica conste menção de valores, sob pena de desclassificação. O 

Coordenador de Ressocialização será o profissional responsável por todos os projetos e ações 

relativas a esse tema. 

 

O projeto de Reintegração/Ressocialização deverá contemplar três linhas básicas de ação: 

 

1) Ação 1 – Atividades Laborativas; 

As atividades laborativas serão implementadas através de parcerias com empresas da 

iniciativa privada, com vistas à absorção de mão de obra carcerária, de acordo com as 

condições estabelecidas na legislação específica, como também mediante o incentivo à 

produção e comercialização do artesanato confeccionado pelos internos. 

 

2) 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. 

 

 A proposta de funcionamento das salas de aula, bem como o calendário de atividades 

educacionais, inclusive o recesso entre os semestres, serão submetidos à apreciação e 

avaliação da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS. 
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 Para funcionamento das salas de aula deverão disponibilizar professor(es) para 

atendimento da demanda, conforme número de aulas/internos. 50 (cinqüenta) 

carteiras tipo universitária, um televisor de 29” (vinte e nove polegadas), um 

Aparelho de DVD, 20(vinte) unidades de DVD, um aparelho de som (micro sistem), 

um quadro magnético com pincel e apagador próprios e material didático e 

pedagógico (caderno, lápis, borracha, cartolina, papel ofício, papel cenário, pincel 

atômico e outros). 

 

A proposta deverá contemplar, ainda, a implantação e cursos profissionalizantes e a 

capacitação para o artesanato, diretamente pela licitante, por meio de sub-contratada ou mediante 

Convênio.  

 

3) Ação 3 – Assistência Social; 

As ações deverão ainda abrigar atividades voltadas para o atendimento das necessidades 

sociais da população carcerária, com ênfase para: 

 

 Regularização da documentação do interno. 

 Identificação, mecanismos para apoio ou formação de Conselho Penitenciário e da 

Comunidade. 

 Incentivo ao desenvolvimento de ações sócio-culturais. 

 Fortalecimento das relações familiares. 

 Indicação da relação de intercomplementariedade entre as diferentes formas de 

atendimento prestado ao preso e aos seus familiares. 

 

 Ponto 

Não foi apresentado programa de Reintegração/Ressocialização, apresentou proposta 

insuficiente, que não guarda compatibilidade com os dispositivos legais ou não tem 

abrangência suficiente para proporcionar a recuperação dos internos. 

0 

Apresentar proposta compatível, respeitando os dispositivos legais, mas com omissão de 

qualquer dos requisitos exigidos para as atividades nas áreas sociais, laborativas e 

educacionais que devem integrar o projeto. 

5 

Apresenta proposta compatível para atividades indicadas, respeitando os dispositivos 

legais, capaz de atingir as expectativas mínimas para cumprimento do objetivo desejado, 

mediante a observância das atividades nas áreas sociais, laborativas e educacionais que 

devem integrar o projeto.  

10 

Apresenta proposta em todos os aspectos pertinentes à recuperação dos internos; 

trabalho, educação e social, respeitando os dispositivos legais e ainda apresenta 

inovações plenamente aplicáveis.  

20 

 

2.2. Tempo para Operacionalizar – Tempo estimado máximo para as adaptações, aquisições e 

implantação dos equipamentos que permita iniciar a operacionalização, considerando que o 

primeiro faturamento pela contratada está condicionado ao início das atividades na unidade 

prisional do agreste. 
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Define-se como início das atividades como o dia, o mês e o ano do recebimento do primeiro 

interno na unidade prisional do agreste, devidamente autorizado pela Secretaria de Estado de 

Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, após fiscalização que considere cumpridas as exigências 

do Edital, inclusive os compromissos assumidos com a Proposta Técnica. 

 

 Ponto 

Não fixou compromisso com o início da operacionalização na unidade prisional do 

agreste. 

0 

Apresentou proposta com até 120 dias para início das operações. 5 

Apresentou proposta entre 60 a 90 dias para início das operações. 10 

Apresentou proposta em até 30 dias para início das operações. 15 

 

 

3. FATOR DE PONTUAÇÃO III – QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS 

 

3.1. Programa de Formação do Pessoal – Para este fim será levado em consideração o Programa de 

Treinamento dos Profissionais a serem contratados pela proponente para exercer aas atividades 

descritas neste Apenso I – Titulo A, para as diversas funções, em especial para o Monitores de 

Ressocialização, devendo a proponente observar os seguintes Requisitos: 

 

Requisito 1 – Indicar os seguintes elementos: disciplinas a serem ministradas, com a 

respectiva carga horária além do calendário dos cursos. 

Requisito 2 – Apresentar programa de reciclagem, seguindo a mesma orientação do programa 

de formação. 

Requisito 3 – Apresentar programa de recrutamento, inclusive os critérios de seleção do 

pessoal. 

Requisito 4 – Indicar o seu quadro de instrutores, ou a empresa/entidade que promoverá o 

treinamento, apresentando, conforme o caso, o currículo dos seus instrutores ou portfólio da 

empresa ou entidade indicada com instrutora em ambas as hipóteses, acompanhadas de 

declaração dos instrumentos ou da instituição de que aceita(m) a indicação feita pela 

proponente.  

 

 Ponto 

Ausente o item programa de formação de pessoal ou mais de 01 dos requisitos exigidos. 0 

Apresentou programa de formação de pessoal, com omissão e até 01 dos requisitos 

exigidos. 

5 

Apresentou programa de formação pessoal, com atendimento aos requisitos exigidos, 

mas como omissão de qualquer elemento deles (Requisitos) constantes. 

10 

Apresentou programa de formação de pessoal compatível com todas as funções, 

atendidos todos os elementos e requisitos exigidos. 

15 

 

3.2. Diretivas de Segurança – Descrição das alternativas de segurança, visando à contenção dos 

internos quanto à fuga ou ocorrências que envolvam segurança humana, sistema de segurança 

eletrônica, separadamente e/ou integrados. 
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Descrever os recursos materiais, as tecnologias ou técnicas a serem empregadas a nível 

individual, grupal ou coletiva, quantificando e qualificando os recursos de segurança, disciplina e 

operacionalização. 

 

 Ponto 

Item segurança ausente na proposta, insuficiente ou inadequado para a contenção dos 

internos. 

0 

As diretivas de segurança apresentadas na proposta são suficientes, mas com omissão de 

algum dos fatores de segurança previstos no Termo de referência – para contenção dos 

internos. 

5 

As diretivas de segurança apresentadas contemplam os sistemas de segurança humana e 

segurança eletrônica. 

10 

As diretivas de segurança apresentadas na proposta contemplam segurança humana e 

sistema de segurança eletrônica integrados, potencialmente capazes de atender a 

contenção dos internos. 

15 

 

4. A PONTUAÇÃO DOS FATORES DE PREÇOS DAS PROPOSTAS TOTALIZARÁ NO 

MÁXIMO  100 PONTOS, OBEDECIDOS AOS SEGUINTES CRITÉRIOS: 

 

a) O menor preço global apresentado pelas licitantes receberá a pontuação máxima e, as demais 

receberão notas proporcionais decrescentes observadas à seguinte fórmula: 

 

 IP = MPPx100   

               PJ 

 onde, IP = Índice de Preço, MPP = Menor Preço Proposto e PJ = Preço em Julgamento 

 

4.1. Avaliação Final das Propostas Técnica e de Preço: 

 

4.2. Na Avaliação Final aplicar-se-á a seguinte fórmula: 

 

 AF = (ITx6) + (IPx4)  

 

Onde, AF=Avaliação Final; IT=Índice Técnico; IP=Índice de Preço 

 

 

APENSO IV 

DOS MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PARA A CONTATADA 

 

1. INVESTIMENTOS 

 

VEÍCULOS 

 

Ordem DESCRIÇÃO Total 

1 VEÍCULO 2 
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EQUIPAMENTOS ODONTO – MÉDICO  

Ordem DESCRIÇÃO Total 

1 APARELHO AMALGAMADOR 1 

2 AUTOCLAVE HORIZONTAL 2 

3 BANQUETA GIRATÓRIA 2 

4 CADEIRA FIXA EM METAL 6 

5 BANQUETA BAIXA 6 

6 BANQUETA FIXA DE AÇO BAIXA 1 

7 CAMA HOSPITALAR C/ CABECEIRA E PEZEIRA TUBULAR DE 1 2 

8 CARRINHO E CILINDRO DE OXIGÊNIO 1 

9 CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PEQUENO 1 

10 CILINDRO DE OXIGÊNIO PEQUENO 1 

11 
CONJUNTO ODONTOLÓOGICO COMPOSTO DE: A) CADEIRA 

ODONTOLÓGICA BASE FIXA 

1 

12 DESFIBRILADOR PORTÁTIL 1 

13 ESFIGMOMANÔMETRO 7 

14 GLICOSÍMETRO 1 

15 MACA HOSPITALAR (CARRO MACA) LEITO RETIRÁVEL 3 

16 MULETA 1 

17 NEBULIZADOR 2 

18 NEGATOSCÓPIO 2 

19 OFTALMOSCÓPIO 2 

20 OXÍMETRO 1 

21 TERMÔMETRO 2 

22 TERMOMETRO DE GELADEIRA 2 

23 TERMOMETRO DIGITAL 2 

24 TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 1 

25 TERMÔMETRO TIPO ESPETO 1 

26 RESPIRADOR MECANICO AUXILIAR 1 

27 SUPORTE PARA CAIXA PERFURO CORTANTE 1 

28 SUPORTE PARA SORO 1 

 

MÓVEIS E UTENSÍLIO   

Ordem DESCRIÇÃO Total 

1 ADAPTADOR VOIP 6 

2 ALGEMAS  250 

3 APARELHO DVD 1 

4 AR CONDICIONADO SPLIT 22 
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5 ARMADILHA LUMINOSA 2 

6 ARMÁRIO ALTO 24 

7 ARMÁRIO TIPO ESTANTE 60 

8 
ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 X 

500 X 750MM ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA 

6 

9 ARMÁRIO GUARDA-ROUPA EM AÇO 48 

10 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 28 

11 ASPIRADOR DE PÓ 2 

12 BALANÇA PESSOAL COM MEDIDOR DE ALTURA  2  2 

13 BEBEDOURO DE ÁGUA DE PRESSÃO 10 

14 CADEADO 2000 

15 BALANÇA DIGITAL 1 

16 BALCÃO MADEIRA COM APOIO DE TECLADO 1 

17 BALDE COM TAMPA 6 

18 BALDE COM TAMPA 100 LITROS 2 

19 BANCADA DE PINTURA COM 12 BRAÇOS 1 

20 BANCO 13 

21 BALCÃO MADEIRA 1 

22 BANCO MOCHO 1 

23 BASE DE BATERIAS 1 

24 BEBEDOURO 3 

25 BELICHE 8 

26 BETONEIRA 1 

27 BIOMBO TRIPLO PLÁSTICO COM RODÍZIOS 1 

28 BIRO COM DUAS GAVETAS 1 

29 BOMBA DE ÁGUA 1 

30 BOMBA DE AR MANUAL 1 

31 BOMBA DOSADORA DE CLORO 1 

32 CADEIRA 27 

33 CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO 2 

34 CADEIRA COM BRAÇO 1 

35 CADEIRA DE PLÁSTICO 2 

36 CADEIRA DE PRESIDENTE 1 

37 CADEIRA FIXA 112 

38 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS 5 

39 CADEIRA FIXA TIPO CAIXA 1 

40 CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA 33 

41 CADEIRA FIXA COUVIN 24 
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42 CADEIRA FIXA EM PLÁSTICO EMPILHÁVEL 12 

43 CADEIRA GIRATÓRIA 17 

44 CADEIRA GIRATÓRIA CORVIN 36 

45 CADEIRA COM PRANCHETA BASCULANTES PARA ESTUDANTE 120 

46 
CADEIRA LONGARINA COM 4 ASSENTOS CONFECCIONADA EM 

ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE 

9 

47 CADEIRA PLÁSTICA 10 

48 CADEIRA SEM APOIO DE BRAÇO 1 

49 CAIXA DE FERRAMENTAS 1 

50 CAIXA DE SOM 10 

51 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1 

52 CAIXA TÉRMICA 2 

53 CAIXA TÉRMICA ISOPOR 1 

54 CAMA TIPO BELICHE 15 

55 CAMA AÇO SOLTEIRO 1 

56 CAMA SOLTEIRO 1 

57 CAMA SOLTEIRO AÇO 2 

58 CÂMERA ESCURA 1 

59 CÂMERA FOTOGRÁFICA 3 

60 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 1 

61 CARRINHO LIMPEZA MOP 3 

62 
CLAVICULÁRIO - ARMÁRIO PARA CHAVES - COM CAPACIDADE 

SUPERIOR A 350 CHAVES 

1 

63 CENTRAL TELEFÔNICA DE 8 TRONCOS E 48 RAMAIS 1 

64 CESTO VAZADO 8 

65 CESTO VAZADO 60 LITROS 1 

66 COFRE PARA GUARDA DE VALORES DOS INTERNOS EM AÇO 1 

67 COLCHÃO SOLTEIRO 30 

68 COLHÃO CASAL 12 

69 
CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE CAPACIDADE  TÉRMICA DE 

REFRIGERAÇÃO DE 12 

3 

70 CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE 2 

71 DATASHOW 1 

72 ENCERADEIRA 1 

73 ESCADA 2 DEGRAUS 1 

74 ESCADA 2 DEGRAUS MAIS PLATAFORMA 1 

75 ESCADA ALUMÍNIO 1 

76 ESCADA ALUMÍNIO 12 DEGRAUS 1 
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77 ESCADA ALUMÍNIO 3 DEGRAUS 1 

78 ESCADA ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 1 

79 ESCADA DE FIBRA 1 

80 ESCADA DE INOX  1 

81 ESCADA DOIS DEGRAUS 1 

82 ESMERILHADEIRA 1 

83 ESTACAO DE TRABALHO 11 

84 ESTACAO DE TRABALHO 1040X740 1 

85 ESTACAO DE TRABALHO 1200X740 5 

86 ESTACAO DE TRABALHO 1400X740 2 

87 ESTACAO DE TRABALHO EM L 9 

88 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS 37 

89 EXTINTOR  ÁGUA 1 

90 EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 1 

91 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 1 

92 FONE DE OUVIDO 3 

93 FOTO POLIMERIZADOR 1 

94 FRAGMENTADORA DE PAPEL 3 

95 FREEZER HORIZONTAL 3 

96 FRIGOBAR 1 

97 FURADEIRA  1 

98 FURADEIRA COM BANCADA 1 

99 GALONEIRA 1 

100 GALPÃO  1 

101 GAVETEIRO  1 

102 GAVETEIRO 4 GAVETAS 7 

103 GAVETEIRO COM 3 GAVETAS 1 

104 GAVETEIRO DE PLÁSTICO 1 

105 GAVETEIRO VOLANTE  1 

106 GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 2 

107 GAVETEIRO VOLANTE MADEIRA 3 GAVETAS 2 

108 GELADEIRA 1 

109 GUARDA VOLUME 1 

110 GUARDA VOLUME 15 PORTAS 2 

111 GUARDA VOLUMES 16 PORTAS 2 

112 GUARDA VOLUMES 18 PORTAS 2 

113 GUILHOTINA 2 

114 INTERFONE 45 
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115 LAVADORA DE PRESSÃO 1 

116 LIXADEIRA ORBITAL 2 

117 LIXEIRA 67 

118 LIXEIRA 50 LITROS 1 

119 LIXEIRA PEDAL 19 

120 LIXEIRA PEDAL PEQUENA 2 

121 LUSTRA BOTAS 1 

122 MÁQUINA DE CORTAR TECIDO 1 

123 MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA 4 

124 MAQUINA DE COSTURA RETA 3 

125 MAQUINA DE SOLDA 1 

126 MAQUINA DE SOLDA INVERSORA 1 

127 MARTELETE 1 

128 MESA 3 

129 MESA 1040X740 2 

130 MESA 1800X900 1 

131 MESA COM 2 GAVETAS 4 

132 MESA COM DUAS GAVETAS 1 

133 MESA DE DAMA  1 

134 MESA DE MADEIRA 2 

135 MESA DE MADEIRA RETANGULAR 2 

136 MESA DE PEBOLIM 1 

137 MESA LATERAL 1 

138 MESA PLÁSTICA 6 

139 MESA PLÁSTICO BRANCO 1 

140 MESA QUADRADA 4 

141 MESA AUXILIAR NAS DIMENSÕES DE 800 X 800 X 735 MM 24 

142 MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA 6 

143 MESA PARA REUNIÃO REDONDA 2 

144 MICROFONE 2 

145 MICROFONE SEM FIO 1 

146 MORSA 6 POLEGADAS 1 

147 MULTÍMETRO 2 

148 OVERLOQUE 3 

149 PEDESTAL 1 

150 PERSIANA DE FITAS 5 

151 PLASTIFICADORA 1 

152 PORTA CACETETE 1 
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153 POLTRONA GIRATÓRIA EM COURO 8 

154 PUFF 10 

155 PÚLPITO 1 

156 QUADRO BRANCO 1 

157 QUADRO DE AVISOS 21 

158 QUADRO DE INFORMAÇÃO 1 

159 
QUADRO BRANCO MAGNÉTICO – CONFECCIONADO EM FÓRMICA 

BRANCA LAMINADA 

12 

160 QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 12 

161 RACK 5 

162 RACK AÇO 5 

163 RACK AÇO 44 U 1 

164 RACK AÇO PARA TI 1 

165 RACK MADEIRA 1 

166 RADIO CD PLAYER 1 

167 REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL 4 

168 ROÇADEIRA 1 

169 SERRA MANUAL 1 

170 SERRA POLICORTE 1 

171 SERRA TICO TICO 1 

172 SEXTO VAZADO 5 

173 SOPRADOR 2 

174 SUPORTE DE CACETETES 1 

175 SUPORTE PARA CAPACETE 1 

176 SUPORTE PARA ESCUDO 1 

177 SUPORTE PARA TONFA 1 

178 TABULEIRO DE JOGO 1 

179 TELA RETRÁTIL DO DATASHOW 1 

180 TELEFONE ANALOGICO 2 

181 TELEVISOR COLORIDO 10 

182 TELEVISOR LCD  28 POL 1 

183 TELEVISOR LCD  48 POL 2 

184 TELEVISOR LCD  50 POL 9 

185 TELEVISOR LCD 32 POL 1 

186 TELEVISOR LCD 43 POLEGADAS 1 

187 TELEVISOR LCD 55 POLEGADAS 1 

188 TELEFONE DE MESA 39 

189 VENTILADOR 38 
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190 VENTILADOR DE PAREDE 11 

191 VENTILADOR DE PISO 12 

192 VENTILADOR DE TETO 1 

 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO  

Ordem DESCRIÇÃO Total 

1 BATERIA 1 

2 BOTOEIRA 1 

3 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA SISTEMA DE SEGURANÇA 96 

4 CAMERA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA  106 

5 CAMERA DE ALTA DEFINIÇÃO, SPEED DOME 12 

6 CARREGADOR DE BATERIA 5 

7 CONSOLE DE OPERAÇÃO / CADEIRA 4 

8 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE SEGURANÇA  96 

9 GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL CONFOME ESPECIFICAÇÃO 6 

10 LENTE PARA SISTEMA DE SEGURANÇA  48 

11 MATRIZ 2 

12 MODULO EXPANSOR PARA SISTEMA DE SEGURANÇA 2 

13 MONITOR 12 

14 MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS 2 

15 MONITOR DE VIDEO 18 POLEGADAS 3 

16 MONITOR DE VIDEO 19 POLEGADAS 5 

17 MONITOR DE VIDEO 20 POLEGADAS 21 

18 MONITOR DE VIDEO 22 POLEGADAS 1 

19 MONITOR DE VIDEO 23 POLEGADAS 1 

20 PAINEL DE CONTROLE 2 

21 RACK 1 

22 SENSOR INFRAVERMELHO 12 

23 SIRENE 4 

24 
TECLADO, de controle, para sistema de segurança, alfanumérico ·Cristal 

liquido 

4 

25 TECLADO, para matriz, para sistema de segurança ·Joystick 3 

 

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA   

Ordem DESCRIÇÃO Total 

1 ACCESS POINT 1 

2 AMPLIFICADOR 2 

3 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 3 
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4 APOIADOR DE BRAÇO 1 

5 CASE PARA HD 2 

6 CAMERA WEBCAM 2 

7 CAMERA 2 

8 CONVERSOR DE FIBRA 13 

9 CONVERSOR DIGITAL 3 

10 COMPUTADOR 78 

11 DISTRIBUIDOR ÓTICO 1 

12 ESTABILIZADOR 43 

13 HD 4 TERAS 15 

14 HD EXTERNO REMOVÍVEL 1 

15 HD REMOVIVEL 3 

16 HEADSET 3 

17 IMPLANTAÇÃO DE REDE LOGIGA 1 

18 IMPRESSORA 11 

19 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 1 

20 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 9 

21 IMPRESSORA 6 

22 LEITOR BIOMÉTRICO 9 

23 MICROCOMPUTADOR TIPO SERVIDOR 1 

24 MOUSE SEM FIO 3 

25 NOBREAK 9 

26 NOTEBOOK  1 

27 PATCH PANNEL 1 

28 PATCH PANNEL 24 PORTAS 25 

29 PATCH PANNEL 48 PT 2 

30 ROTEADOR 4 

31 ROUTER BOARD 1 

32 SERVIDOR 2 

33 SORTEADOR ALEATÓRIO 1 

34 SUPORTE  1 

35 STORAGE 2 

36 SWITCH 24 PORTAS 12 

37 SWITCH 48 PT 1 

38 SWITCH 8 PORTAS 2 

39 SWITCH 4 

40 TABLET 2 

41 TRANSFORMADOR BIVOLT 2 
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42 WEBCAM 2 

 

DETECTORES  

Ordem DESCRIÇÃO Total 

1 BSR - BLOQUEADORES DE SINAL DE CELULAR 1 

2 BANCO DETECTOR DE METAIS 2 

3 CAPACETE 36 

4 DETECTOR MÓVEL PORTÁTIL 11 

5 DETECTOR FIXO BANCO 2 

6 ESCUDO 12 

7 ESPELHO DE INSPEÇÃO VEICULAR 2 

8 PERNEIRA  36 

9 PORTAL DETECTOR 1 

 

EQUIPAMENTOS DE COZINHA  

Ordem DESCRIÇÃO Total 

1 ARMARIO DE AÇO COM 1 PORTA PARA MEDIÇÃO 1 

2 ARMÁRIO PARA PÃO 2 

3 BANCADA/PRATELEIRA ACO INOX 1 

4 MESA DE TRATAR CARNES 1 

5 BANCADA/PRATELEIRA ACO INOX 5 

6 BANCADA/PRATELEIRA ACO INOX C/2  CUBAS 2 

7 CONTROLADOR DE TEMPERATURA 2 

8 CORTADOR DE VERDURA 1 

9 ESTUFA PARA PÃO 3 

10 EXAUSTOR 50CM 1 

11 FATIADOR DE FRIOS 1 

12 FOGAO INDUSTRIAL 3 BOCAS 1 

13 LIQUIDIFICADOR 4 LITROS 1 

14 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 

15 PALLET 2 

16 PALLET REFORÇADO 20 

17 PALLET SIMPLES 10 

18 PURIFICADOR DE AGUA 2 

19 MAQ. DESCASCAR BATATAS 1 

20 MASSEIRA PARA PÃO 1 

21 PREPARADOR DE ALIMENTOS /CORTADOR DE VEGETAIS 1 

22 PLACA DE ATILENO PARA CORTE 1 
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23 CARRO EM INOX LAVAGEM 1 

24 CARRO PARA DETRITOS 50 LTS 1 

25 FOGÃO INDUSTRIAL GAS 8 BOCAS 1 

26 CHAPA BIFETEIRA 1 

27 FRITADEIRA INDUSTRIAL ELETRICA 1 

28 MESA EM AÇO INOX 50X50X85 1 

29 

SISTEMA DE EXAUSTÃO EXECUTADO EM AÇO INOX 304 

COMPOSTO DE 01 CAIXA MEDINDO 160X120X35CM COM 08 

PLACAS DE FILTROS 

1 

30 
FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO COM 02 CÂMARAS EXECUTADO 

INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304 

1 

31 

PRATELEIRA DE TRABALHO (BANCADA) EM AÇO INOX COM 01 

CUBA 50X40X20 PARA SER INSTALADA EM ALVENARIA 

DIMENSÕES 350X70CM PC 1  

1 

32 EXTRATOR DE SUCOS 1 

33 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPO EM AÇO INOXIDÁVEL 

CAPACIDADE 04 LITROS MOTOR MONOFÁSICO 110 VOLTS POT 

1 

34 FILTRO DE ÁGUA TIPO PAREDE COM VAZÃO 400 LITROS HORA 
1 

35 

MESA DE APOIO COM TAMPO EM AÇO INOX 304 LISO N° 18 COM 

PÉS TUBULARES DE AÇO PINTADO COM SAPATAS DE 

POLIPROPILENO 

1 

36 
AUTOCLAVE PARA COCÇÃO DE ALIMENTOS TIPO CALDEIRÃO A 

GÁSVAPOR CAPACIDADE DE 200 LITROS 

2 

37 

SISTEMA DE EXAUSTÃO EXECUTADO EM AÇO INOX 304 

COMPOSTO DE: 01 COIFA MEDINDO 380X140X35 SEM FILTROS - 04 

DUTOS CILÍNDRICOS D-45CM COMPRIMENTO 96CM - 02 

EXAUSTORES AXIAL D=45CM MOTOR TRIFÁSICO 220 VOLTS POT 

1 

38 

PRATELEIRA DE TRABALHO (BANCADA) EM AÇO INOX 304 COM 

01 CUBA 50X40X20 PARA SER INSTALADA EM ALVENARIA 

DIMENSÕES 280X50CM 

1 

39 

PRATELEIRA DE TRABALHO (BANCADA) EM AÇO INOX COM 02 

CUBAS 80X51X40CM PARA SER INSTALADA EM ALVENARIA 

DIMENSÕES 220X70CM 

1 

40 
CARRO PARA DETRITOS CAPACIDADE 50 LITROS EXECUTADO EM 

AÇO INOX MODELO CD LS 50 

1 
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41 
ESTANTE EM AÇO INOX 304 COM 04 PLANOS GRADEADOS PARA 

PC 1  

1 

42 GRELHA PISO COM BANDEJA  EM AÇO INOX  1 

43 ESGUICHO DE PRÉ-LAVAGEM COM MANGUEIRA  1 

44 

PRATELEIRA DE TRABALHO EM AÇO INOX 304 COM 01 CUBA 

50X40X25CM COM SOBRE FUNDO PERFURADO PARA PRÉ 

LAVAGEM DE LEGUMES MEDINDO 100X60CM 

1 

45 BALANÇA PLATAFORMA CAPACIDADE 300 KG 1 

46 

CARRO AUXILIAR COM 02 PLANOS EM AÇO INOX 304 ESTRUTURA 

TUBULAR DE AÇO INOX 304 MONTADO SOBRE RODÍZIO 

EXTRAREFORÇADOS D=5" 

2 

47 

CARRO AUXILIAR COM 02 PLANOS EM AÇO INOX 304 ESTRUTURA 

TUBULAR DE AÇO INOX 304 MONTADO SOBRE RODÍZIO 

EXTRAREFORÇADOS D=5" 

48 

PRATELEIRA DE TARBALHO (BANCADA) EM AÇO INOX 304 LISA 

PRÓPRIA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA COM DIMENSÕES 

350X60CM 

1 

49 

ESTUFA AQUECIDA PARA DISTRIBUÍÇÃO DE ALIMENTOS 

EQUIPADA COM 04 RECIPIENTE CILÍNDRICOS CAPACIDADE 15 

LITROS AQUECIDO E UM NEUTRO RETANGULAR CAPACIADADE 

14 LITROS CORPO EM AÇO INOX 304 DOTADO DE 02 PORTAS 

1 

50 

ESTUFA AQUECIDA PARA DISTRIBUÍÇÃO DE ALIMENTOS 

QUENTES PARA ALVENARIA EXECUTADO EM AÇO INOX 304 

EQUIPADO COM 06 RECIPIENTES GASTRONÔMICO CAPACIDADE 

28 LITROS COM TAMPA E ALÇAS 02 BANHO MARIA ELÉTRICO POT 

1 

51 

ESTUFA NEUTRA PARA DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS PARA 

ALVENARIA TAMPO EM AÇO INOX 304 EQUIPADO COM 03 

RECIPIENTES NEUTROS CAP 

1 

52 

PRATELEIRA TIPO GUICHET EM AÇO INOX 304 LISO PARA APOIO E 

PASSAGEM DE PRATOS PRÓPRIOS PARA INSTALAÇÃO EM 

ALVENARIA MEDINDO 400X30CM 

1 

53 BALANÇA DE MESA TIPO MECÂNICA CAP 1 

54 

MESA PARA APOIO DE BALANÇA COM TAMPO EM AÇO INOX 304 

LISO PÉS TUBILARES EM AÇO PINTADO COM SAPATAS 

REGULÁVEIS PC 1  

1 

55 CARRO PLATAFORMA EM AÇO INOX 304 CAP 1 
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56 
ESTRADO DE MADEIRA ENVERNIZADA PARA APOIO DE SACARIA 

MEDINDO 100X70X14 CM 

3 

57 REFRIGERADOR VERTICAL COM 04 PORTAS CAP 1 

58 FREEZER HORIZONTAL CAP 1 

59 
CÂMARA FRIGORÍFICA PARA PRODUTOS CONGELADOS MEDINDO 

280X280X300 CM 

1 

60 
CÂMARA FRIGORÍFICA PARA DIVERSOS MEDINDO 280X280X300 

CM 

1 

61 
ESTANTE PARA CÂMARA FRIGORÍFICA COM 04 PLANOS EM AÇO 

INOX 304 GRADEADO MEDINDO 120X40X165CM 

4 

62 
ESTRADO PARA CÂMARA FRIGORÍFICA EM POLIPROPILENO 

MEDINDO 91X91X17 CM 

4 

63 AMASSADEIRA BASCULANTE INDUSTRIAL 1 

64 CILINDRO DE MASSAS TIPO PROFISSIONAL 1 

65 
MODELADORA DE PÃES A PRODUÇÃO DE PÃES E OU QUAISQUER 

TIPOS DE ENROLADOS DE 25 ATÉ 1 KG 

1 

66 

MESA COM TAMPO EM AÇO INOX 304 LISO COM PÉS EM AÇO 

TUBULAR PINTADO COM SAPATAS REGULÁVEIS DE 

POLIPROPILENO INJETÁVEL MEDINDO 140X180X90CM 

1 

67 
BATEDEIRA INDUSTRIAL PARA MASSAS COM TACHO EM AÇO 

INOXIDÁVEL 

1 

68 

PRATELEIRA DE TRABALHO (BANCADA) EM AÇO INOX 304 COM 

01 CUBA 50X40X20CM PRÓPRIA PARA INSTALAÇÃO EM 

ALVENARIA DIMENSÕES 250X60CM 

1 

69 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 2 LITROS COM COPO 

EM AÇO INOXIDÁVEL MOTOR MONOFÁSICO 110 VOLTS POT 

1 

70 
ARMÁRIO PARA PÃO FRANCÊS COM 20 ASSADEIRAS EXECUTADO 

EM AÇO PINTADO COM RODÍZIO 

2 

71 
ARMÁRIO PARA PÃO DOCE COM 20 ASSADEIRAS EXECUTADO EM 

AÇO PINTADO COM RODÍZIO 

72 

FORNO TURBO GÁS COM CAPACIDADE PARA 6 ASSADEIRAS 

DOTADO DE SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO E DISPOSITIVO DE 

SEGURANÇA CONTRA FALTA DE CHAMA ACENDIMENTO 

AUTOMÁTICO 

1 
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73 

SISTEMA DE EXAUTÃO EXECUTADO EM AÇO INOX COMPOSTO 

DE: 01 COIFA MEDINDO 150X140X35 SEM FILTROS - 02 CILINDROS 

D30CM COMPRIMENTO 96 CM - 01 EXAUSTOR AXIAL D=35 CM 

MOTOR TRIFÁSICO 220 VOLTS POT 

1 

74 

ESTUFA AQUECIDA PARA DISTRIBUÍÇÃO DE ALIMENTOS PARA 

ALVENARIA EQUIPADA COM 04 RECIPIENTE TIPO GN 1/1-150CM 

CAPACIDADE 21 LITROS COM TAMPA EM AÇO ESTEIRA PARA 

APOIO DE BANDEJAS 

1 

75 
PRATELEIRA DE TRABALHO COM 02 PLANOS EM AÇO INOX 304 

LISO PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DIMENSÕES 20X50 CM 

1 

76 
CARRO PARA DETRITOS CAPACIDADE DE 50 LITROS EXECUTADO 

EM AÇO INOX 

1 

77 
PRATELEIRA SUPERIOR COM 02 PLANOS EM AÇO INOX 304 COM 03 

MÃOS FRANCESAS CADA MEDINDO 175X40CM 

1 

78 

ELIMINADOR DE INSETOS VOADORES COM SISTEMA DE GPADE 

ELETRIFICADO E LAMPADA INFRA-VERMELHOMEDINDO 100 CM 

110 VOLTS 

1 

79 GRELHA PISO COM BANDEJA  EM AÇO INOX 1 

80 

ESTUFA AQUECIDA PARA DISTRIBUÍÇÃO DE ALIMENTOS 

QUENTES PARA ALVENARIA EXECUTADO EM AÇO INOX 304 

EQUIPADO COM 06 RECIPIENTES GASTRONÔMICOS CAPACIDADE 

28 LITROS COM TAMPA E ALÇAS 02 BANHO MARIA ELÉTRICO POT 

1 

81 

ESTUFA NEUTRA PARA DISTRIBUÍÇÃO DE ALIMENTOS PARA 

ALVENARIA TAMPO EM AÇO INOX 304 EQUIPADO COM 03 

RECIPIENTES NEUTROS CPACIDADE 21 LITROS DIMENSÃO 

280X70CM 

1 

82 

PRATELEIRA TIPO GUICHET EM AÇO INOX 304 LISO PARA APOIO E 

PASSAGEM DE PRATOS PRÓPRIOS PARA INSTALAÇÃO EM 

ALVENARIA MEDINDO 400X30CM 

1 

83 SANDUICHEIRA 1 

84 SELADORA DE EMBALAGENS 1 

 

EQUIP. LAVANDERIA E ROUPARIA  

Ordem DESCRIÇÃO Total 
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1 

MÁQUINA LAVADORA DE ROUPA ELÉTRICA CAPACIDADE 30 KG 

CORPO EXTERNO FABRICADO EM AÇO INOX 304 COM PORTA 

DOTADA DE SISTEMA DE CORREDIÇAS CESTO FABRICADO EM 

AÇO INOX 304 PERFURADO SIMETRICAMENTE 

2 

2 
EXTRATOR CNTRÍFUGO PARA ROUPAS DO TIPO COM CAPACIADE 

PARA 20 KG 

2 

3 SECADOR ROTATIVO ELÉTRICO CAPACIADE 30 KG 2 

4 

CARRO CAÇAMBA EM AÇO INOX PARA ROUPA MOLHADA 

CVAPACIDADE 280 LITROS ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX 

MONTADO SOBRE RODÍZIOS EXTRA REFORÇADOS D=5" 

2 

5 
CARRO PARA TRANSPORTES DE ROUPA SUJA COM TAMPA 

FABRICADO EM FIBERGLASS CAPACIDADE 430 LITROS 

2 

6 
CARRO EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO PARA 

TRANSPORTES DE ROUPA LIMPA E SECA MEDINDO 90X60X90CM 

4 

7 
CALANDRA ELÉTRICA COM 02 ROLOS DE 100CM COMPRIMENTO 

ESTRUTURA EM AÇO 1020 COM ACABAMENTO PINTADO 

1 

8 FERRO ELETRICO / VPOR INDUSTRIAL  2 

9 
ESTANTE EM AÇO GALVANIZADO COM 06 PLANOS COM 

ACABAMENTO PINTADO COM BASE MEDINDO 140X45X198CM 

10 

10 

MESA DE APOIO EM MADEIRA REVESTIDA EM FÓMICA PÉS 

TUBULAR DE AÇO PINTADO COM SAPATAS NIVELADORAS 

DIMENSÕES 200X60X90CM PÇ 1 L12  

1 

11 MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ELÉTRICA 1 

12 

EXAUSTOR / VENTILADOR TIPO AXIAL PARA PAREDE COM 

GRADE DE PROTEÇÃO D=30 CM MOTOR TRIFÁSICO 220 VOLTAS 

POT 

7 

13 
GRELHA DE PISO COM BANDEJA MEDINDO 730x16 XM EM 

MODULOS 

1 

 

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   

Ordem DESCRIÇÃO Total 

1 RADIOS FIXOS VEICULARES  2 

2 RÁDIOS MÓVEIS 41 

3 RÁDIO BASE FIXO    1 
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4 LICENÇA ANATEL  1 

 

LIVROS  

Ordem Descrição Total 

1 LIVRO 1 

2 LIVRO LEI DE EXECUÇÃO PENAL 2 

3 LIVRO MANUALDE DIREITO PENAL 1 

4 LIVRO VADE MECUM 1 

 

Os bens acima relacionados acima, ficarão a disposição da CONTRATADA, a qual ficará 

responsável pela manutenção preventiva e corretiva, bem como, as substituições necessárias, 

comprometendo-se a entregá-los em perfeitas condições de uso, respeitadas as condições de uso 

através do tempo da contratação, inclusive a obsolescência tecnológica. 

 

2. DO MATERIAL DE CONSUMO 

 

UTENSÍLIOS DE COZINHA 

Ordem Descrição Total 

1 Abridor de lata 2 

2 Aros para coador de café 2 

3 Bacia alumínio DM. 50 cm 1 

4 Balde plástico 20 L 4 

5 Balde plástico 60 L 6 

6 Bandejas plásticas 120 

7 Batedor de bife de altileno 1 

8 Batedor tipo pêra arame 30 cm 2 

9 Borrifadores 6 

10 Caçarola alumínio 14 L 1 

11 Caçarola alumínio 35 L 2 

12 Caçarola alumínio 50 L 4 

13 Caçarola alumínio 60 L 3 

14 Caixa plástica san remo 56 lt 2 

15 Caldeirão alumínio 32 L 2 

16 Caldeirão alumínio 45 L 2 

17 Caneca alumínio 3 L 5 

18 Chapas para grelhar 1,00 x 0,40 2 

19 Chinoir 2 

20 Coador de café 4 

21 Colher arroz inox 4 

22 Colher de alumínio batido 2 

23 Colher sopa inox 120 

24 Concha alumínio DM 15 cm 2 

25 Concha inox DM 9 cm cabo inteiriço 2 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Dez de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 

Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

26 Conchas para farinheira 2 

27 Copo dosador 1 

28 Cortador de legumes c/ tripé grande 2 

29 Cuba gastronorms 10 cm com tampa 12 

30 Cuba gastronorms 20 cm com tampa 4 

31 Escorredor Arroz 60 cm 2 

32 Escorredor Macarrão 60cm 2 

33 Escumadeira inox DM 10 cm 2 

34 Escumadeira TIPO ARANHA 25cm 2 

35 Espátula inox 12 cm 2 

36 Espremedor de batatas grande 1 

37 Faca  15 cm cabo monobloco 4 

38 Faca de açougueiro 2 

39 Faca descascar batata (descascador) 4 

40 Faca legumes 6 cm cabo branco 6 

41 Faca mesa 120 

42 Faca serrilhada p/ pão 2 

43 Filtro 2 

44 Frigideira alumínio DM 15 cm 1 

45 Frigideira alumínio DM 30 cm 1 

46 Funil alumínio DM 12 cm 2 

47 Garfo inox p/ assados cabo 34 cm 1 

48 Garfos inox mesa 120 

49 Garrafa para galeteiro c/ rolha 3 

50 lixeiras para banheiro 4 

51 Máquinas fechar marmitas 4 

52 Monobloco para carme 10 

53 Monobloco para frezer 20 

54 Monobloco vazado branco 20 

55 Padiola Branca 40x30 6 

56 Paliteiros 18 

57 Panela de pressão 20 lt 2 

58 Pedra amolar 1 

59 Pegador massa inox 6 

60 Peneira arroz DM 60 cm 1 

61 Peneira fubá DM 30 cm 1 

62 Porta guardanapos tipo televisão 4 

63 Potes mantimento 3 L – plástico 5 

64 Potes mantimento 5 L – plástico 5 

65 Prancha p/ corte altileno 40x60cm 6 

66 Prato sobremesa 120 

67 Pratos mesa fundo 120 

68 Ralador inox queijo 4 faces 2 
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69 Remo aço 1 metro 1 

70 Remo aço inox cabo 100 cm 2 

71 Remo aço inox cabo 60 cm 2 

72 Saboneteira de parede 3 

73 Saleiros 18 

74 Suporte p/ coador café boca 30cm 1 

75 Suporte papel toalha 3 

76 Tabuleiros para forno tipo padaria 10 

77 Tacho para fritura grande 1 

78 Vidro p/farinhas 2 

 

FARMÁCIA - MATERIAL MÉDICO-CIRÚRGICO 

Ordem Descrição Total 

 Material Médico-Cirúrgico  

1 Acido acetilsalicílico 500mg 350 

2 Álcool etílico 70% L 6 

3 Álcool etílico glicerinado 2% L 6 

4 Algodão Hidrófilo 500g 2 

5 Aminofilina 100mg 350 

6 Aminofilina 240mg/10ml 100 

7 Amoxicilina 500mg 600 

8 Ampicilina 500mg 600 

9 Ampicilina 500mg 600 

10 Atadura de crepom 4,5mx12cm 50 

11 Atadura de crepom 4,5mx15cm 50 

12 Benzilpenicilina Benzatina1.200.000UI 350 

13 Brometo N butilescopolamina + Dipirona sódica 500mg 350 

14 Brometo N butilescopolamina + Dipirona sódica 5ml 100 

15 Cabo de bisturi nº 3 e 4 5 

16 Captopril 25mg 300 

17 Cimetidina 200mg 300 

18 Cinarizina 75mg 100 

19 Cloridrato de metoclopramina 10mg 300 

20 Cloridrato de metoclopramina 10mg/2ml 100 

21 Cloridrato de propanolol 40mg 300 

22 Clortalidona 50mg 350 

23 Compressa de gaze 10x10cm c/ 500 10 

24 Deltametrina 20 mg loção 100ml 350 

25 Diclofenaco potássico 50 mg 600 

26 Diclofenaco potássico 75 mg/3ml 100 

27 Digoxina 0,25mg 100 

28 Dinitrato de isossorbida 10mg oral 100 

29 Dinitrato de isossorbida 5mg sublingual 100 
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30 Dipirona sódica 500mg 350 

31 Dipirona sódica 500mg/5ml 100 

32 Equipo para soro com flash ball descartável 50 

33 Eritromicina 500mg 600 

34 Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m 10 

35 Fenolftaleina +óleo mineral+agar agar suspensão 240ml 300 

36 Fio de Sutura algodão 1 

37 Fio de Sutura mononylon 1 

38 Fita micropore 100mm x 10m 10 

39 Fita micropore 50mm x 10m 10 

40 Furosemide 20mg/2ml 20 

41 Furosemide 40mg 100 

42 Glibenclamida 5mg 100 

43 Gluconato de clorohexiodina sab. Liq litro 2 

44 Hidroclorotiazida 50mg 300 

45 Hidróxido de alumínio 320mg 300 

46 Hidróxido de alumínio+Hidróxido de magnésio+dimeticona 240ml susp 300 

47 Iodeto de potássio 120ml 200 

48 Lâmina de bisturi nº 11c/100 1 

49 Lâmina de bisturi nº 22c/100 1 

50 Luva cirúrgica esterilizada nº 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 50 

51 Luva cirúrgica não esterilizada nº 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 200 

52 Metildopa 250mg 100 

53 Nifedipina 10mg 200 

54 Paracetamol 500mg 350 

55 Penicilina G procaína+penicilina G potassica Crist 400.000UI 350 

56 Polivinil pirronidona iodo solução degermante 2 

57 Polivinil pirronidona iodo solução tópica 2 

58 Saco plástico para lixo hospitalar c/ 100 litros 100 

59 Salbutamol 120mg 350 

60 Salbutamol 2mg 200 

61 Seringa descartável 10ml com agulha 25 x 7 e 25 x 8 100 

62 Seringa descartável 20ml com agulha 27 x 7 100 

63 Seringa descartável 3ml com agulha 25 x 7 100 

64 Seringa descartável 5ml com agulha 25 x 7 e 25 x 8 100 

65 Soro de glicose 5% 250ml 24 

66 Soro de glicose 5% 500ml 48 

67 Soro fisiológico 0,9% 250ml 100 

68 Soro fisiológico 0,9% 500ml 48 

69 Sulfametoxazol+trimetoprima 600 

70 Termômetro clínico 2 

71 Vacina anti tetânica 1 

72 Vacina hepatite b 1 
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FARMÁCIA - MATERIAL ODONTOLÓGICO 

Ordem Descrição Total 

1 Acrílico em pó auto polimerizante 1 

2 Acrílico líquido auto polimerizante 1 

3 Agulha gengival curta 1 

4 Agulha gengival longa 1 

5 Agulha média para sutura odontológica 1 

6 Álcool etílico 70% e 90% 6 

7 Alginato jeltrate refil 1 

8 Algodão hidrófilo 2 

9 Alveosan ou similar 1 

10 Amalgama 1 

11 Anestésico 2% s/ vasoconstritor 1 

12 Anestésico 3% c/ vasoconstritor 1 

13 Anestésico tópico pomada 1 

14 Borracha p/ separador de dentes 1 

15 Broca tipo zekria p/ cirurgia – extra longa 1 

16 Broca tipo zekria p/ cirurgia – normal 1 

17 Brocas baixa rotação p/ conta ângulo 1 

18 Brocas de alta rotação diamantadas, séries 1000 e 2000 1 

19 Camurça para amalgama 1 

20 Cera odontológica nº 7 1 

21 Cidex ou glutacide 1 

22 Cimento endodôntico 1 

23 Cimento fosfato de zinco – liquido 1 

24 Cimento fosfato de zinco – po 1 

25 Cloridrato de lidocaina+cloridrato de feniefrina 1 

26 Compressa de gaze c/50 tubet 1.8ml 1 

27 Cone de guta – acessório 15 a 80 1 

28 Cone de guta principal 1ª série 1 

29 Cone de guta principal 2ª série 1 

30 Cone de papel absorvente de 1ª e 2ª série 1 

31 Cunha de madeira odontológica 1 

32 Cursor endodôntico 1 

33 Dedeira de borracha para amalgama 1 

34 Disco de carboril 1 

35 Disco de lixa mista  

36 Disco para acabamento em resina (soft Lex) 1 

37 Endometazona 1 

38 Escova de polimento nº 27 1 

39 Escova de Robson para contra ângulo 1 

40 Escova de Robson tip roda p/peça de  mão 1 
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41 Espátula plástica para manipulação de gesso 1 

42 Esparadrapo 10 x 450 cm 2 

43 Espelho clinico odontológico nº 5 1 

44 Eugynol 1 

45 Extirpa nervos misto 1 

46 Fibrinol 1 

47 Ficha clinica odontológica dupl. 300 

 

FARDAMENTO 

Ordem Descrição Total 

Uniforme Administrativo – Homem 

1 
Sapato – masculino, social em couro, solado de borracha antiderrapante, com 

cadarço, na cor preta. 
2 

2 Meia – masculina, social, em poliéster, adulto, cor preta. 4 

3 

Calça – masculina, social, confeccionada em microfibra, na cor preta, com 04 

bolsos embutidos, sendo 02 na parte traseira em sentido horizontal e 02 na 

lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

2 

4 

Camisa – masculina, social, confeccionada em tecido 33% algodão e 67% 

poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na parte frontal do 

lado esquerdo. 

2 

5 Cinto – masculino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 

6 Crachá - nome do empregado 1 

Uniforme Administrativo - Mulher 

7 

Sapato – social, feminino, em couro, sem cadarço, na cor preta, salto de 

aproximadamente 2 cm, acabamento de primeira qualidade, solado 

antiderrapante. 

2 

8 

Calça – feminina, social, confeccionada em microfibra, na cor preta, com 04 

bolsos embutidos, sendo 02 na parte traseira em sentido horizontal e 02 na 

lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

2 

9 

Camisa – feminina, social, confeccionada em tecido 33% algodão e 67% 

poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na parte frontal do 

lado esquerdo.] 

2 

10 Cinto – feminino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 

11 Crachá - nome do empregado 1 

Monitor de Ressocialização – Homem 

12 
Sapato – masculino, social em couro, solado de borracha antiderrapante, com 

cadarço, na cor preta. 
2 

13 Meia – masculina, social, em poliéster, adulto, cor preta. 4 

14 

Calça – masculina, social, confeccionada em microfibra, na cor preta, com 04 

bolsos embutidos, sendo 02 na parte traseira em sentido horizontal e 02 na 

lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

2 

15 

Camisa – masculina, social, confeccionada em tecido 33% algodão e 67% 

poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na parte frontal do 

lado esquerdo. 

2 
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16 Cinto – masculino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 

17 Crachá - nome do empregado 1 

Monitor de Ressocialização – Mulher 

18 

Sapato – social, feminino, em couro, sem cadarço, na cor preta, salto de 

aproximadamente 2 cm, acabamento de primeira qualidade, solado 

antiderrapante. 

2 

19 

Calça – feminina, social, confeccionada em microfibra, na cor preta, com 04 

bolsos embutidos, sendo 02 na parte traseira em sentido horizontal e 02 na 

lateral tipo faca, cintura com passadeira. 

2 

20 

Camisa – feminina, social, confeccionada em tecido 33% algodão e 67% 

poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na parte frontal do 

lado esquerdo. 

2 

21 Cinto – feminino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 

22 Crachá - nome do empregado 1 

Cinófilo 

23 
Bota – tipo coturno, cano longo, com cadarço, em couro, solado de borracha 

antiderrapante, na cor preta. 
2 

24 

Calça – masculina, em brim, na cor preta, com ziper, com 04 bolsos 

embutidos, sendo 02 na parte traseira em sentido horizontal e 02 na lateral 

tipo faca, cintura com passadeira. 

2 

25 Camisa – em malha, 30.1, gola careca, na cor preta, manga curta. 4 

26 Crachá - nome do empregado 1 

Pessoal de Cozinha 

27 
Conjunto em brim de calça com elástico e cordão, guarda pó com manga 

curta na cor branca 
3 

28 Distintivo / Crachá 1 

29 Crachá - nome do empregado 4 

30 Sapato masculino em couro sintético com solado antiderrapante, na cor preta 2 

31 Touca em brim na cor branca 2 

Lavadeira 

32 Bota em PVC 2 

33 
Conjunto em brim de calça com elástico e cordão, blusa aberta com gola e 

manga curta, com logomarca 
3 

34 Crachá - nome do empregado 1 

35 Meia esportiva adulto 4 

Serviço Assistencial 

36 Avental padrão 30 

 

3. DA ASSISTÊNCIA MATERIAL (REEDUCANDOS) 

 

MATERIAIS DE HOTELARIA E BANHO 

Ordem Descrição Total 

1 Travesseiro c/ fronha 01 
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2 Cobertores 02 

3 Lençol 01 

4 Toalhas de banho 02 

5 Colchão encapado com material tipo napa ou similar. 01 

 

MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Ordem Descrição Total 

1 Papel higiênico 01 (um) rolo de 30m 

2 Sabonete, em cor diversa da branca. 01 (uma) barra de 90 gramas. 

3 Sabão, em cor diversa da branca. 01 (uma) barra de 100 gramas. 

4 Creme dental, em cor diversa da branca. 01 (uma) bisnaga de 90 gramas. 

5 Aparelho de barbear, descartável. 01 (um) refil. 

6 Escova de dente, em cor diversa da branca. 01 (uma) unidade. 

7 Desodorante em pasta 01 (uma) unidade. 

 

VESTIMENTA 

Ordem Descrição Total 

1 Calças 02 

2 Camisas ou camisetas em malhas 02 

3 Par de chinelos 01 

4 Calções 02 

5 Pares de meias brancas 02 

6 Cuecas 04 

 

MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E 

DESPORTIVAS 

Ordem Descrição Total 

1 Par de tênis 01 

2 Calção 01 

3 Camiseta 01 

4 Meião 01 

 

A CONTRATADA SERÁ A RESPONSÁVEL PELA REPOSIÇÃO DE TODO MATERIAL DE 

CONSUMO DESCRITO ACIMA. 
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ANEXO II CONCORRÊNCIA SERIS Nº .001/2021 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

Visando selecionar o proponente melhor qualificado para a execução de uma técnica adequada para 

atendimento dos fins a que se destina o 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 provisório, o presente edital levará em consideração os seguintes critérios: 

 

 Capacitação e Experiência da Proponente. 

 Qualificação Técnica da Proposta. 

 Qualificação das equipes Técnicas. 

 

Todos os documentos que integram a proposta Técnica, inclusive os elementos comprobatórios 

exigidos neste Apenso III, deverão obrigatoriamente constar do Envelope A - Proposta Técnica. 

 

1. FATOR DE PONTUAÇÃO I - CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE 

Para este efeito, será considerada apenas a prova documental, sendo aceitos certidões e/ou 

atestado(s) comprobatórios em nome da proponente, expedidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

 

1.1. Atuação no Mercado - Tempo de atuação da proponente no mercado comprovado através do 

registro na Junta Comercial e atestado(s) fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou 

privado, de que tenha a proponente atuado no mesmo ramo de atividade do objeto desta licitação. 

 

 Ponto 

Nunca atuou 0 

Menos que um ano 5 

Mais de 01 (um) ano e menos de 03 (três) anos 10 

Mais de 03 (três) anos 15 

 

1.2. Experiência - Atestado(s) de experiência da licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 

publico ou privado, que comprove que a empresa executou, ou que vem executando, serviços 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto do presente Termo de referência. 

 

 Ponto 

Não apresentou atestado(s) 0 

O(s) atestado(s) apresentado(s) contempla (am) a totalidade dos serviços previstos neste 

Apenso, atingindo, todavia, quantidades iguais a 50% dos quantitativos previstos para o 

objeto da licitação 

5 

O(s) atestado(s) apresentado(s) contempla (am) a totalidade dos serviços previstos neste 

Apenso, atingindo, todavia, quantidades superiores a 50% e inferiores a 75% dos 

quantitativos previstos para o objeto da licitação 

10 
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O(s) atestado(s) apresentado(s) contempla (am) a totalidade dos serviços previstos neste 

Apenso, atingindo quantidades iguais ou superiores a 75% dos quantitativos previstos 

para o objeto da licitação, guardando, ainda, a experiência da licitante compatibilidade 

com o prazo atinente ao objeto da licitação 

20 

 

2. FATOR DE PONTUAÇÃO II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA 

 

2.1. Projeto de Reintegração / Ressocialização – Apresentar os procedimentos para reinserção dos 

internos à sociedade, em consonância com disposições contidas na Lei de Execução Penal – LEP 

(Lei nº 7.210 de 11-7-1984) e suas alterações, cujos custos não mencionados no orçamento 

estimativo (Título B deste Apenso I) deverão estar embutidos no preço a ser ofertado pela licitante, 

sem que da Proposta Técnica conste menção de valores, sob pena de desclassificação. O 

Coordenador de Ressocialização será o profissional responsável por todos os projetos e ações 

relativas a esse tema. 

 

O projeto de Reintegração/Ressocialização deverá contemplar três linhas básicas de ação: 

 

4) Ação 1 – Atividades Laborativas; 

As atividades laborativas serão implementadas através de parcerias com empresas da 

iniciativa privada, com vistas à absorção de mão de obra carcerária, de acordo com as 

condições estabelecidas na legislação específica, como também mediante o incentivo à 

produção e comercialização do artesanato confeccionado pelos internos. 

 

5) 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. 

 

 A proposta de funcionamento das salas de aula, bem como o calendário de atividades 

educacionais, inclusive o recesso entre os semestres, serão submetidos à apreciação e 

avaliação da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS. 

 

 Para funcionamento das salas de aula deverão disponibilizar professor(es) para 

atendimento da demanda, conforme número de aulas/internos. 50 (cinqüenta) 

carteiras tipo universitária, um televisor de 29” (vinte e nove polegadas), um 

Aparelho de DVD, 20(vinte) unidades de DVD, um aparelho de som (micro sistem), 

um quadro magnético com pincel e apagador próprios e material didático e 

pedagógico (caderno, lápis, borracha, cartolina, papel ofício, papel cenário, pincel 

atômico e outros). 
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A proposta deverá contemplar, ainda, a implantação e cursos profissionalizantes e a 

capacitação para o artesanato, diretamente pela licitante, por meio de sub-contratada ou mediante 

Convênio.  

 

6) Ação 3 – Assistência Social; 

As ações deverão ainda abrigar atividades voltadas para o atendimento das necessidades 

sociais da população carcerária, com ênfase para: 

 

 Regularização da documentação do interno. 

 Identificação, mecanismos para apoio ou formação de Conselho Penitenciário e da 

Comunidade. 

 Incentivo ao desenvolvimento de ações sócio-culturais. 

 Fortalecimento das relações familiares. 

 Indicação da relação de intercomplementariedade entre as diferentes formas de 

atendimento prestado ao preso e aos seus familiares. 

 

 Ponto 

Não foi apresentado programa de Reintegração/Ressocialização, apresentou proposta 

insuficiente, que não guarda compatibilidade com os dispositivos legais ou não tem 

abrangência suficiente para proporcionar a recuperação dos internos. 

0 

Apresentar proposta compatível, respeitando os dispositivos legais, mas com omissão de 

qualquer dos requisitos exigidos para as atividades nas áreas sociais, laborativas e 

educacionais que devem integrar o projeto. 

5 

Apresenta proposta compatível para atividades indicadas, respeitando os dispositivos 

legais, capaz de atingir as expectativas mínimas para cumprimento do objetivo desejado, 

mediante a observância das atividades nas áreas sociais, laborativas e educacionais que 

devem integrar o projeto.  

10 

Apresenta proposta em todos os aspectos pertinentes à recuperação dos internos; 

trabalho, educação e social, respeitando os dispositivos legais e ainda apresenta 

inovações plenamente aplicáveis.  

20 

 

2.2. Tempo para Operacionalizar – Tempo estimado máximo para as adaptações, aquisições e 

implantação dos equipamentos que permita iniciar a operacionalização, considerando que o 

primeiro faturamento pela contratada está condicionado ao início das atividades na unidade 

prisional do agreste. 

  

Define-se como início das atividades como o dia, o mês e o ano do recebimento do primeiro 

interno na unidade prisional do agreste, devidamente autorizado pela Secretaria de Estado de 

Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, após fiscalização que considere cumpridas as exigências 

do Edital, inclusive os compromissos assumidos com a Proposta Técnica. 

 

 Ponto 

Não fixou compromisso com o início da operacionalização na unidade prisional do 

agreste. 

0 
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Apresentou proposta com até 120 dias para início das operações. 5 

Apresentou proposta entre 60 a 90 dias para início das operações. 10 

Apresentou proposta em até 30 dias para início das operações. 15 

 

 

3. FATOR DE PONTUAÇÃO III – QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS 

 

3.1. Programa de Formação do Pessoal – Para este fim será levado em consideração o Programa de 

Treinamento dos Profissionais a serem contratados pela proponente para exercer aas atividades 

descritas neste Apenso I – Titulo A, para as diversas funções, em especial para o Monitores de 

Ressocialização, devendo a proponente observar os seguintes Requisitos: 

 

Requisito 1 – Indicar os seguintes elementos: disciplinas a serem ministradas, com a 

respectiva carga horária além do calendário dos cursos. 

Requisito 2 – Apresentar programa de reciclagem, seguindo a mesma orientação do programa 

de formação. 

Requisito 3 – Apresentar programa de recrutamento, inclusive os critérios de seleção do 

pessoal. 

Requisito 4 – Indicar o seu quadro de instrutores, ou a empresa/entidade que promoverá o 

treinamento, apresentando, conforme o caso, o currículo dos seus instrutores ou portfólio da 

empresa ou entidade indicada com instrutora em ambas as hipóteses, acompanhadas de 

declaração dos instrumentos ou da instituição de que aceita(m) a indicação feita pela 

proponente.  

 

 Ponto 

Ausente o item programa de formação de pessoal ou mais de 01 dos requisitos exigidos. 0 

Apresentou programa de formação de pessoal, com omissão e até 01 dos requisitos 

exigidos. 

5 

Apresentou programa de formação pessoal, com atendimento aos requisitos exigidos, 

mas como omissão de qualquer elemento deles (Requisitos) constantes. 

10 

Apresentou programa de formação de pessoal compatível com todas as funções, 

atendidos todos os elementos e requisitos exigidos. 

15 

 

3.2. Diretivas de Segurança – Descrição das alternativas de segurança, visando à contenção dos 

internos quanto à fuga ou ocorrências que envolvam segurança humana, sistema de segurança 

eletrônica, separadamente e/ou integrados. 

 

Descrever os recursos materiais, as tecnologias ou técnicas a serem empregadas a nível 

individual, grupal ou coletiva, quantificando e qualificando os recursos de segurança, disciplina e 

operacionalização. 

 

 Ponto 

Item segurança ausente na proposta, insuficiente ou inadequado para a contenção dos 

internos. 

0 
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As diretivas de segurança apresentadas na proposta são suficientes, mas com omissão de 

algum dos fatores de segurança previstos no Termo de referência – para contenção dos 

internos. 

5 

As diretivas de segurança apresentadas contemplam os sistemas de segurança humana e 

segurança eletrônica. 

10 

As diretivas de segurança apresentadas na proposta contemplam segurança humana e 

sistema de segurança eletrônica integrados, potencialmente capazes de atender a 

contenção dos internos. 

15 

 

4. A PONTUAÇÃO DOS FATORES DE PREÇOS DAS PROPOSTAS TOTALIZARÁ NO 

MÁXIMO  100 PONTOS, OBEDECIDOS AOS SEGUINTES CRITÉRIOS: 

 

b) O menor preço global apresentado pelas licitantes receberá a pontuação máxima e, as demais 

receberão notas proporcionais decrescentes observadas à seguinte fórmula: 

 

 IP = MPPx100   

               PJ 

 onde, IP = Índice de Preço, MPP = Menor Preço Proposto e PJ = Preço em Julgamento 

 

4.1. Avaliação Final das Propostas Técnica e de Preço: 

 

4.2. Na Avaliação Final aplicar-se-á a seguinte fórmula: 

 

 AF = (ITx6) + (IPx4)  

 

Onde, AF=Avaliação Final; IT=Índice Técnico; IP=Índice de Preço 
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ANEXO III CONCORRÊNCIA SERIS Nº 001/2021 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA 

 

À Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

Prezado Senhores,  

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa ao certame em epígrafe, assumindo 

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da 

preparação da mesma:  

1. Propomos o Valor Global de R$ ____ (...), para a execução dos serviços objeto desta licitação 

pelo período de 60 (sessenta) meses e anual de R$ _______ (...):  

2. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer 

naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a 

saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como 

despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de 

materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, 

incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e 

serviços.  

3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do 

Contrato.  

4. Esta proposta é válida por _____________ dias, a contar da data de sua apresentação.  

5. A garantia do contrato em quantia de R$ ...(...), referente a 2% (dois por cento) do valor total do 

contrato. 

6. A garantia da proposta em quantia de R$ ...(...), referente a 1% (um por cento) do valor total do 

contrato. 

7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a SERIS fica desobrigada de qualquer 

responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou 

reembolso.  

8. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo 

determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições 

estabelecidas neste ato convocatório  

9. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do presente certame e de seus Anexos.  

10. Declaramos expressamente que consideramos em nossa proposta todos os tributos incidentes 

sobre o objeto da licitação, na forma da legislação vigente. 

 

PREÇO GLOBAL 

  
PREÇO BÁSICO (PB)  

Valor 

mensal  

Valor total 60 

meses  

A –Remuneração da Mão de Obra+Encargos Sociais e 

Trabalhistas+Benefícios da Mão de Obra  
  

B- Benefícios de Empregados   
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C- Despesas Administrativas   

D-Custos Direto   

Amortização de investimentos *Esses equipamentos poderão ser 

subcontratados sob o regime de locação (Caso as empresas interessadas 

optar pela subcontratação deverão excluir deste quadro) 

  

E- Despesas Indiretas   

F- Remuneração Empresarial (inclusive IRPJ e CSLL)    

G- Impostos Incidentes s/faturamento (CONFINS, ISS e PIS)    

Preço Básico (Pb) Total    

PREÇO COMPLEMENTAR (PC)  
Valor 

mensal  

 Valor total 60 

meses   

  Internos 960 

Alimentação    

Hotelaria e banho    

Material de higiene pessoal     

Vestimentas diárias e esportivas      

Serviços de Lavanderia   

Serviços de Coleta de Lixo   

Material de Consumo Farmácia (Medicamentos)   

Programas Diversos    

Programas Educacionais / Ressocialização    

Programas de Capacitação / Profissionalização    

Programa de Assistência à Saúde (medicamentos)    

Programas Esportivos e Recreativos    

Custo Direto    

Despesas Indiretas    

Remuneração Empresarial (inclusive IRPJ e CSLL)    

Impostos Incidentes s/faturamento (CONFINS, ISS e PIS)    

Preço Complementar (PC) Total    

Preço da Diária por Interno (DI)      

PREÇO GLOBAL MENSAL  

PREÇO GLOBAL (60 MESES)  

 

 

Local e data......../........................../............................ 

 

 

Dados da licitante e responsável pela assinatura da proposta 
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ANEXO IV CONCORRÊNCIA SERIS Nº 001/2021 

MINUTA DE CONTRATO 

 

MINUTA DE CONTRATO – SERVIÇOS CONTINUADOS COM MDO COM 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

TERMO DE CONTRATO SERIS Nº (...)/2021, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O(A) ESTADO DE ALAGOAS, POR 

INTERMÉDIO DA(O) SECRETARIA DE ESTADO DE 

RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL – SERIS E A 

EMPRESA (...), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   

 

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da(o) SECRETARIA DE ESTADO DE 

RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL – SERIS, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 

20.279.762/0001-86 e com sede na Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 

57.052-220, representado(a) pelo Secretário de Estado, Sr. Marcos Sérgio de Freitas Santos, 

nomeado pelo Decreto Nº 62.878, de 01  de janeiro  de 2019, publicada no DOE/AL de 01  de 

janeiro  de 2019, portador da matrícula funcional nº 8511-1, , conforme autorização governamental 

publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de (...) de (...) de 2021; 

 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...), estabelecida na 

(...endereço...) e com o seguinte endereço eletrônico (...@...), representada pelo seu (...cargo do 

representante legal...), Sr. (...nome...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

(...procuração/contrato social/estatuto social...), inscrito no CPF sob o nº (...); 

 

As CONTRATANTES, nos termos do Processo nº E:34000.0000005154/2019 e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente 

Termo de Contrato, decorrente do Edital de Concorrência SERIS nº (...)/2021, mediante as 

cláusulas e condições a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do Termo de Contrato é a contratação do(s) serviço(s) continuado de 

 operacionalização da unidade prisional do agreste com lotação de até 960 (novecentos e sessenta) 

reeducandos do sexo masculino, podendo ser condenados ou provisórios, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  

1.2. O Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 

Nº de 

Vagas 

Valor 

Mensal 

Valor Global 

(60 meses) 

01 Operacionalização da unidade prisional 

do agreste 

Serviço/ 

Vagas 

960 R$ (...) R$ (...) 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. A contratação tem prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, contado da data de publicação do 

extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas 

partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso II, §4º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal do Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...),  perfazendo o valor global 

de R$ (...) (...por extenso...). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 340051 – Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social; 

Fonte: 0100 (Recursos do Tesouro Estadual); 

Programa de Trabalho: 14.421.0221.2008 - Manutenção das Unidades Prisionais; 

Elemento de Despesa: 3390-39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 

PO: 00001 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 

exercício financeiro. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo 

de Contrato. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA REPACTUAÇÃO 

6.1. As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo ao Termo de Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. As regras acerca dos requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, gestão do 

contrato e critérios de mediação e pagamento, materiais a serem disponibilizados e recebimento e 

aceitação do objeto são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 
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8.2. O prazo de execução será contado, do efetivo recebimento da Ordem de Execução, até a 

expiração do prazo de vigência contratual e seguirá conforme termo de referência anexo deste 

contrato 

 

9. CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. As regras acerca do acompanhamento e fiscalização do contrato são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 

 

10. CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As regras acerca das obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 

 

11. CLÁUSULA ONZE – DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

12. CLÁUSULA DOZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo ao Termo de Contrato. 

 

13. CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 

13.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Termo de 

Contrato;  

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4 O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

 

 

14. CLÁUSULA QUATORZE – DAS VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1. Caucionar ou utilizar o Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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15. CLÁUSULA QUINZE – DAS ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Termo de Contrato. 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as CONTRATANTES poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Termo de Contrato. 

 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e em demais normas de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DEZESSETE – DA PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Termo de Contrato, por extrato, 

no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. CLÁUSULA DEZOITO – DO FORO 

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Maceió – AL para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução do Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 

§2º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

Para firmeza e validade do pactuado, o Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 

teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas CONTRATANTES.  

 

Maceió (AL), em (...) de (...) de 2021. 

 

 

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS 

Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social 

CONTRATANTE 

 

(...)  

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS 

NOME/CPF Nº: 

 

NOME/CPF Nº: 
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