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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

PARTE A –  PREÂMBULO

I. Regência legal:

Lei Estadual nº 9.433/05, conforme a Lei nº 9.658/05, Lei Complementar nº123/06 e legislação pertinente.

II. Repartição interessada e setor: 

SECRETARIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SAP

III. Número de ordem: IV. Tipo de licitação:
Concorrência Pública Nº 001/2008 Menor Preço

V. Finalidade da licitação/objeto:

Operacionalização do Conjunto Penal de Juazeiro

VI. Processo administrativo no : 1200070038024

VII.   Pressupostos para participação
Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste instrumento e nos 
seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, independentemente da apresentação do Certificado 
de Registro Cadastral, emitido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB.

VII-A – Codificação no Certificado de Registro – SAE 02.44.16.00000444-8 

VIII. Regime de execução:

Empreitada por preço global.

IX. Prazo do contrato:
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de trinta (30) meses, admitindo-se a sua prorrogação nos 
termos do inc. II do art. 140 da Lei Estadual nº 9.433/2005, condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e 
observado o estabelecido no art. 142.

X. Abertura, local, data e horário para início da sessão pública da licitação:
Endereço: 4ª Avenida n° 400 - 2° andar - sala 14 - Centro Administrativo da Bahia - Salvador - Bahia
Data: 16 de julho de 2008 Horário: 14:30 horas

XI. Dotação orçamentária:

Unidade Gestora: Fonte: Projeto/Atividade: Elemento de despesa:

16500 00 4107 31.90.34 - 33.90.37 - 33.90.39

XII. Patrimônio líqüido mínimo necessário:

R$ 1.711.062,00 (um milhão setecentos e onze mil e sessenta e dois reais).

XIII. Local, horário e servidor responsável pelos esclarecimentos sobre este instrumento:

Endereço: 4ª Avenida n° 400 – 2° andar – sala 14 – Centro Administrativo da Bahia – Salvador - Bahia

Horário: 9:0 às 17:30 horas Tel.: (71)3115.4309 Fax: (71)3115.4128 E-mail: copel.apoio@sjcdh.ba.gov.br

Responsável: Carlos Henrique Cardoso Santos, Regina Lúcia Sacramento Melo Santos e Luiz Daniel Macedo Pereira.

Designação:
Portaria n° 370 de 13 de agosto de 2007, publicada no DOE de 14 de agosto de 2007, alterada pela Portaria nº 452 
de 14 de setembro de 2007, publicada em DOE de 15 de setembro de 2007.
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XIV. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a: 

XIV-1. Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação de:
a) registro público no caso de empresário individual.

b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações 
supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários 
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes 
em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais 
administradores.

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

XIV-2. Regularidade fiscal, comprovada mediante a apresentação:
a) de prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS, nos termos do Decreto Federal nº 5.586, de 19 de 

novembro de 2005.
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF.

XIV-3. Qualificação Técnica, comprovada através de:
a) Comprovação de registro no Conselho Regional de Administração – CRA, para atividades relacionadas a área de administração.
b) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto desta licitação, através da apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado (s) na entidade profissional competente – CRA, para as atividades relacionadas à área de 
administração, quanto à prestação de serviços idênticos ou similares aos que são objeto da presente licitação, assim entendidos 
os serviços de administração hospitalar, administração hoteleira ou outros semelhantes, passados estes atestados em nome da 
licitante ou de seu responsável técnico.  

c) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, conforme modelo do Anexo VII.

d) Comprovação do licitante de que possui, em nome da empresa, atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço 
de características semelhantes às do objeto desta licitação ou de possuir, em seu quadro, e na data prevista para a entrega da 
proposta, detentor de tal atestado, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
que seja detentor de tal atestado.

e) Como características semelhantes serão consideradas aquelas que tenham como objeto a gestão de unidade com capacidade 
igual o superior a 60% da lotação máxima de internos da unidade penal objeto do certame.

XIV-4. Qualificação econômico-financeira:

a ser comprovada mediante: 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante 
apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o 
Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta 
Comercial, observando-se os seguintes fatores: (i) Índice de Liquidez Geral igual ou superior a dois inteiros e dois décimos (2,2); 
(ii) Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a dois (2) inteiros); e Índice de Endividamento igual ou inferior a quarenta e 
cinco centésimos (0,45).

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no item X deste preâmbulo, 
caso o documento não consigne prazo de validade.

c) comprovação de patrimônio líquido no montante mínimo indicado no item XII deste preâmbulo, à data de apresentação das 
propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base no INPC do IBGE.

XIV-5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 
9.433/05, deverá ser apresentada declaração quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo IV deste 
Instrumento.
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PARTE B  –  DISPOSIÇÕES GERAIS

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo, conforme especificações, quantitativos e 
condições constantes no Anexo I deste Instrumento.

1.2 O prazo do contrato está indicado no item IX do preâmbulo.

1.3 O tipo da licitação está indicado no item IV do preâmbulo.

1.4 A contratação com a empresa vencedora obedecerá as condições do instrumento de contrato constante do Anexo V deste 
convocatório.

1.5 É permitida a subcontratação parcial do objeto, no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor global mensal. É vedada 
a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que possa prejudicar a execução do contrato, 
submetida a prévia apreciação do contratante. 

1.6 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária especificada no item XI do 
preâmbulo.

1.7 Os serviços objeto desta licitação não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo 
ser executados por empregados da contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de 
subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 
instrumento e nos seus anexos.

2.2 O Certificado de Registro, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia/SAEB, deverá conter a codificação 
especificada no item VII-A do preâmbulo.

2.3 Não serão admitidas empresas em consórcio, nem as que estejam suspensas temporariamente de participar e de licitar com a 
Administração Pública ou as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/95.

2.4 Em consonância com o art. 200 da Lei Estadual nº 9.433/95, fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a 
Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido 
penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e 
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

2.5 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a 
Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, 
conforme o art. 125 da Lei Estadual nº 9.433/95.

3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO

3.1 Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Estadual nº 9.433/05, alterada pela Lei Estadual nº 9.658/05. 

4. CREDENCIAMENTO

4.1 Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.

4.2 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e no caso das 
sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores.

4.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular que 
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do ANEXO III, devendo ser exibida, no caso de procuração 
particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.

4.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.

4.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original, para que possa ser autenticada. 

5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 QUANTO À FORMA E VALIDADE
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5.1.1  Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, contidos em 02 (dois) 
envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da empresa, ou por 
seu mandatário, devendo ser identificados no anverso a razão social da empresa, os Itens de II a VI do preâmbulo, além 
da expressão, conforme o caso, Envelope A – Proposta de Preço, Envelope B - Habilitação.

5.1.2 As propostas de preços deverão estar em original, datilografadas ou digitadas apenas no anverso, sem emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por 
seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder.

5.1.3 Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

5.1.4 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO

5.2.1 À opção do licitante, o Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado 
da Bahia/SAEB, dentro do prazo de validade, poderá substituir os documentos relativos à Habilitação Jurídica, à 
Regularidade Fiscal, à Qualificação Econômico-Financeira e à Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, 
desde que colocado junto aos demais documentos de habilitação, ficando esclarecido que, caso exista algum documento 
vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido documento junto com os demais documentos de 
habilitação.

5.3 PROPOSTA DE PREÇOS

5.3.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Anexo I, em 
consonância com o modelo do Anexo II, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas 
decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.

5.3.2 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este 
último.

5.3.3 A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta 
licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo 
o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive 
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e 
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações, 
inclusive as instalações previstas no Anexo I – Parte B – Orçamento Estimado.

5.3.4 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de pagamento 
à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.

5.3.5 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item X do preâmbulo 
para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior. 

5.3.6 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das 
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer. 

5.3.7 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço global 
ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos.

5.3.8 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou que 
consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 
do objeto do contrato. 

5.3.9 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, 
tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

5.4 HABILITAÇÃO 

5.4.1 Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos mencionados no item 
XIV do preâmbulo.

6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1 FASE INICIAL

6.1.1 A sessão pública de abertura das propostas terá início no dia, hora e local designados no item X do preâmbulo, 
devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para a 
prática dos atos inerentes ao certame.

6.1.2 Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o Envelope A - Propostas de Preços, e o Envelope B 
– Habilitação.
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6.1.3 Iniciada a sessão de abertura das propostas, não mais cabe a desistência do licitante, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.

6.1.4 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato 
público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela comissão ou servidor 
responsável. 

6.1.5 Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

6.2 ABERTURA DOS ENVELOPES

6.2.1 ABERTURA DOS ENVELOPES A – PROPOSTA DE PREÇO

6.2.1.1 O presidente da comissão fará a abertura dos Envelopes A – Proposta de Preço, e verificará a 
conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do instrumento convocatório, com 
os preços correntes no mercado ou fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, com os 
constantes do sistema de registro de preços, quando houver, promovendo-se a desclassificação das propostas 
desconformes ou incompatíveis.

6.2.1.2 A Comissão julgará e classificará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes do ato 
convocatório, franqueando a palavra para que os licitantes registrem em ata seus protestos ou impugnações que 
entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam 
análise mais apurada. 

6.2.1.3 Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os envelopes de Habilitação, sendo 
devidamente rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente recolhidos e guardados em poder da 
Comissão, até a designação de nova data para a abertura.

6.2.1.4 Não havendo registro de protesto ou impugnação e desde que haja declaração expressa consignada em ata 
de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes, a Comissão prosseguirá no 
andamento dos trabalhos, procedendo à devolução dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, 
contendo a respectiva documentação de habilitação, e procedendo à abertura dos envelopes "B" – HABILITAÇÃO - das 
empresas classificadas com os três menores preços.

6.2.2 ABERTURA DOS ENVELOPES B – HABILITAÇÃO

6.2.2.1 A Comissão de Licitação conferirá e examinará os documentos de habilitação bem como a autenticidade dos 
mesmos. Caso o procedimento se processe mediante a utilização do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e 
Serviços – SIMPAS, a Comissão de Licitação emitirá, de logo, extrato do licitante possuidor do Certificado de Registro e 
conferirá a regularidade da documentação exigida neste instrumento.  

6.2.2.2 A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida será inabilitada.

6.2.2.3 A Comissão  deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados, franqueando a palavra uma vez 
mais aos participantes para que registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser 
apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada. 

6.2.2.4 Não havendo registro de protesto ou impugnação e desde que haja declaração expressa consignada em ata 
de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes, a Comissão procederá à 
convocação, se for o caso, de tantos licitantes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento previsto no 
item anterior.

6.2.2.5 Nos termos do § 3º do art. 97 da Lei Estadual nº 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas ou 
todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis aos 
licitantes para apresentação de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a 
desclassificação ou inabilitação.

6.3 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.3.1 Será adjudicado o objeto da licitação à empresa cuja proposta tenha o menor preço, obedecido as exigências do  
Anexo I, em conformidade com o tipo de licitação definido no item IV do preâmbulo, desde que atenda a todos os 
requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste Instrumento.

6.3.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, será observado o disposto no §2º do art. 3º da Lei Estadual nº 
9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, através  de 
aviso publicado no D.O.E., vedado qualquer outro critério de desempate.

6.3.3 Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica.

7.  RECURSOS

7.1 O regramento dos recursos observará o disposto no Capítulo XII da Lei Estadual nº 9.433/05.

8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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8.1 Após classificadas as propostas e concluída a fase de habilitação, a autoridade superior competente examinará as vantagens 
da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse público colimados pela licitação, homologará o procedimento 
licitatório e adjudicará o objeto contratual ao licitante vencedor, em despacho circunstanciado.

8.2 Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este celebrado o contrato, desde 
que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de mercado e sejam satisfeitas todas as exigências 
legais e regulamentares, bem como as especificações do ato convocatório, ou revogada por interesse público na forma do art. 122 
e §§, da Lei nº 9.433/05.

8.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

9. CONTRATAÇÃO

9.1 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até 10 
(dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do art. 192 da Lei 
Estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração. 

9.2 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação.

9.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das 
propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, 
procedendo à contratação.

9.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.

9.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º do art. 143 da Lei Estadual nº 
9.433/05.

9.6 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

9.7 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o caso, as 
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o 
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

9.8 Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame deverá prestar garantia de 05% (cinco por cento) 
do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1º do art. 136 da Lei Estadual nº 9.433/05, ficando 
esclarecido que a garantia deverá ter seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato.

9.9 Por ocasião da assinatura do contrato a empresa vencedora do certame também deverá prestar a garantia no percentual de 
5% (cinco por cento) do valor dos bens cedidos pela Administração, avaliados em R$ 385.608,68, na forma prevista no art. 138 da 
Lei nº 9.433/05.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 Em consonância com o §5º do art. 6º, combinado com a letra “a” do inc. XI do art. 79 da Lei 9.433/05, os pagamentos 
devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) 
dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.

10.1.1 As situações a que alude o Decreto Estadual nº 9.265/04, além da emissão de notas fiscais modelos 1 ou 1-A, 
sujeitar-se-ão, nas hipóteses previstas, à emissão de nota fiscal eletrônica.

10.2  Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização  por parte da 
contratada.

10.3  A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data 
do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

10.4  O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços ocorridos 
no mês, com base no valor do preço vigente.

10.5  As faturas serão acompanhadas da documentação probatória relativa ao recolhimento de tributos, salários e encargos 
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.

11. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

11.1  Visando à manutenção das condições da proposta durante o curso da execução do contrato, os preços serão corrigidos, 
mediante a seguinte fórmula:
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( ){ } PreçoAtual1INPC.βSalarial.a.NovoPreço x ×+∆+∆Ε+= 1

Onde:

a) Variação Salarial – Variação Salarial decorrente de convenção coletiva, arquivada na DRT, sentença normativa ou acordo 
coletivo homologado pela Justiça do Trabalho, decorrente de dissídio coletivo da categoria correspondente ao sindicato patronal 
que a licitante está vinculado, e que deverá ser indicado na proposta de preços;

b) Variação INPC - Variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE verificada dentro da periodicidade permitida 
em lei federal, considerada a partir da data da apresentação da proposta;

c) Preço Atual – Preço original contratado ou Novo Preço calculado no último reajuste;

d) Novo Preço – Preço a ser praticado a partir da data da majoração;

e) Coeficiente 1+Ex – Encargos Sociais relativos aos serviços de vigilância e segurança patrimonial com jornada de 44 horas 
semanais, o qual deverá ser objeto de repactuação anual, com base no que estiver vigente na data do reajustamento;

f) Coeficientes alfa e beta – correspondentes, respectivamente, à representatividade dos salários e dos insumos na composição 
do custo direto dos serviços.

11.2  A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05, dependerá de requerimento do 
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o 
preço que se tornou excessivo. 

12.  REGIME DE EXECUÇÃO

12.1 O Regime de Execução do presente contrato está definido no item VIII do preâmbulo.

13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei Estadual 
9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de 
total responsabilidade na execução do contrato.

13.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, sendo certo que, esgotado o 
prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á 
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

13.3  O recebimento definitivo dos serviços deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros. 

13.4  Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos 
demais, mediante recibo.

14. PENALIDADES 

14.1 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 

14.2  A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, 
que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do 
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) 
dias contados da data de sua convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

14.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
demais sanções previstas na lei.

14.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo 
certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, 
cobrada judicialmente.
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14.2.3  As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

14.3  Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade 
determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

14.4   Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

14.5  Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

14.6  Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela 
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

15. RESCISÃO

15.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei 
Estadual nº 9.433/05.

15.2  A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e 
XXI do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05.

15.3  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que haja culpa 
da contratada, esta será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 168 do 
mesmo diploma.

16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

16.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05.

17. IMPUGNAÇÕES

17.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, o 
instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei Estadual nº 9.433/05, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes das propostas, cabendo à Administração julgar a impugnação em até 
03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade de representação ao Tribunal de Contas.

17.2  Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para recebimento dos envelopes e início da abertura 
dos envelopes das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso.

17.3  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até que seja proferida 
decisão final na via administrativa.

17.4  A desclassificação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

17.5  Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração procederá a sua retificação e 
republicação, com devolução dos prazos.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a comissão, se necessário, modificar este 
instrumento, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

18.2  É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo.

18.3  Nos termos do §6º do art. 78 da Lei Estadual nº 9.433/05, a comissão de licitação poderá conceder, se requerido pelo 
licitante, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de documento comprobatório da regularidade fiscal, previdenciária ou 
da inexistência de processo de falência ou recuperação judicial da requerente, desde que a documentação a ser apresentada 
retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta.

18.4  A concessão do prazo de que trata o item anterior ficará condicionada à apresentação, pelo licitante, por intermédio do seu 
representante legal ou mandatário, com poderes expressos, de declaração de que se encontrava, na data da entrega da proposta, 
em situação regular perante as fazendas públicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme o 
caso, ou que não se encontrava em processo de falência ou recuperação judicial, sendo certo que, expirado o prazo concedido 
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pela comissão de licitação, sem que o licitante apresente o documento que se comprometeu a apresentar, além de ser inabilitado, 
ficará sujeito às penalidades previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo 
diploma legal.

18.5  Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da comissão de licitação.

18.6  A teor do §11 do art. 78 da Lei Estadual nº 9.433/05, poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir 
licitante, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que 
revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

18.7  Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor.

18.8  Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Instrumento, prevalecerá o Foro da Comarca de Salvador, Estado da 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

19.1  As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser prestados no 
local e horário indicados no item XIII do preâmbulo  e no portal www.comprasnet.ba.gov.br.

20. ÍNDICE DE ANEXOS

20.1  São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos:

I. Especificações do Objeto;
I-A - Projeto Básico
I-B – Orçamento Estimado

II. Modelo de Proposta de Preços;
III. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
IV. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
V. Minuta de Contrato;
VI. Modelo de Declaração de Conhecimento;
VII. Modelo de Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico;
VIII. Modelo do Termo de Concessão de Uso;
IX. Relação de Equipamentos – INVESTIMENTOS - Especificações Técnicas; e
X. Condições Suplementares;
XI. Modelo Atestado de Vistoria;
XII. Cardápio Sugerido pelo Estado;
XIII. Lista de Medicamentos; e
XIV. Programa de Treinamento.

Salvador, 12 de junho de 2008.

CARLOS HENRIQUE CARDOSO SANTOS
Presidente da Comissão
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Modalidade de Licitação
Concorrência Pública

Número
001/2008

TÍTULO A – PROJETO BÁSICO

Seção A – Informações Gerais

1. Introdução.

Estão descritas neste Anexo as especificações técnicas destinadas ao conhecimento dos licitantes que pretendam atender ao 
chamamento da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia para participar desta Concorrência Pública, do 
tipo menor preço, nos termos do §3º do art. 57 da Lei 9.433/05, com vistas a selecionar uma empresa para operacionalizar o Conjunto 
Penal de Juazeiro.

Os serviços a serem prestados pela empresa a ser contratada respeitarão o disposto na Lei de Execução Penal n° 7.210, de 
11 de julho de 1984, no Estatuto Penitenciário e no Regimento Interno da Superintendência de Assuntos Penais – SAP, normativos 
estes que, neste Projeto Básico, serão sempre referenciados como legislação específica. O Regimento da SAP pode ser encontrado no 
site www.sjcdh.ba.gov.br navegar em: Principais Órgãos / Superintendência de Assuntos Penais / Conheça a SAP / Regimento.

O Conjunto Penal de Juazeiro é um estabelecimento prisional de segurança máxima, com funcionamento regular desde o ano 
de 2006, sob contrato de operacionalização com empresa privada, contrato este que se extinguirá em 31 de agosto de 2008, sendo a 
assunção dos serviços prevista para 01 de setembro de 2008.

Caberá a empresa que for contratada por meio do presente processo licitatório a prestação dos serviços técnicos e 
assistenciais, as ações a serem desenvolvidos nas áreas jurídica, psicológica, médica, odontológica, psiquiátrica, assistencial, 
pedagógica, laboral, educacional, esportiva e social para o desenvolvimento e acompanhamento dos internos, inclusive com o 
fornecimento de alimentação e uniformes, além da conservação, limpeza e manutenção de todo o Conjunto Penal, sob a sua inteira 
responsabilidade, podendo subcontratar parte desses serviços no percentual mencionado no subitem 1.5, submetida à avaliação da 
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

A vistoria exigida pelo Edital deve ser agendada previamente através do Diretor do Presídio, cujo contato é: (74)3612-5494 / 
5495. Caso exista alguma dificuldade de comunicação, ligar para a Superintendência de Assuntos Penais – SAP, através do telefone 
(71)3115-4149. 

Os serviços técnicos das diferentes áreas devem ser prestados diariamente de modo a propiciar amplo e total atendimento ao 
objeto contratual, com base no quantitativo de profissionais necessários, dimensionados neste edital em função do volume dos serviços 
a serem executados, os quais não poderão sofrer solução de continuidade por ausência ou impedimento de profissionais da Contratada, 
a exemplo de férias, enfermidades, etc.

Os empregados da Contratada deverão receber treinamento e instruções sobre as normas de operacionalização do referido 
Conjunto Penal, bem como sobre a legislação especifica. 

A freqüência dos empregados da Contratada, vinculados ao contrato, será controlada mediante meio eletrônico e apresentada 
a respectiva relação de freqüência diariamente ao Diretor do Conjunto Penal.

2. Do Conjunto Penal de Juazeiro

O Conjunto Penal de Juazeiro é um estabelecimento prisional de segurança máxima com capacidade para 268 internos, com 
toda a infra-estrutura, e composto dos elementos que, doravante passam a ser descritos.

Endereço: BR – 407, Km 10 Zona Rural, Distrito de Carnaíba, Juazeiro – BA, CEP 48.903-970, telefone (74)3621-5494 / 5495.

Área do Terreno: 68.600 m², forma regular, apresentando 200m de largura e 343m de comprimento, distante cerca de 12 Km do 
centro da Cidade de Juazeiro.

Área Total Construída: 5.216,52 m² composto por Módulo de Portaria Principal, Módulo Casa do Albergado, Módulo 
Administração/Serviços/Vivência de Presos, Geradores, Casa de Lixo, Casa Gás, Guaritas e Passarelas de Segurança. 
Capacidade: 268 (duzentos e sessenta e oito) vagas, em 02 (dois) módulos distintos, cada um com 02 (dois) pavimentos de celas. 
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Portaria Principal: Alojamento, sala de armas, sala de rádio, lazer e refeição, sanitários, copa, sala de guarda, revista masculina, 
revista feminina, pertences, recepção, circulação e vistoria de veículos, com área total de 285,52 m2.

Casa dos Albergados: Guarda, WC, circulação, alojamento feminino, alojamento masculino, sala polivalente, sanitário masculino, 
sanitário feminino, com área total de 236,50 m2.

Pavilhão de Celas (Ala A e B): Salas polivalentes, oficinas, banho/lavanderia, distribuição de alimentos, depósitos, hall de acesso a 
horta, escadas, salas de agentes com wc quadrantes, módulo de encontro íntimo, hall de distribuição, circulação fechada, circulação 
coberta, passarelas coberta, passarelas superior (PM), com área total de 2.801,01 m2. 

Módulo de Administração e Serviços: Acesso, hall de entrada, recepção, vice-diretor, secretária, diretor, copa, wc, wc funcionários, 
apoio adm., chefe de segurança, vestiário (agentes), alojamentos 01 e 02, almoxarifado, assistente social, consultórios médico e 
dentário, posto de enfermagem, wc, registro/controle, pertences, psicologia, advogado, circulação atendimento, circulação 
administração,, hall de distribuição, hall de atendimento, hall de serviço, circulação restrita, lavabo, refeitório, padaria, lavanderia, área 
para passar, rouparia, vestiário fem., vestiário masc., despensa, câmara frigorífica, 01, câmara frigorífica 02, cozinha, lavagem e 
preparo, nutricionista, circ. serviço, sala de controle e circ., guarita – acesso, com área total de 1.125,50 m2.   

Área Descoberta: 02(duas) quadras poliesportivas, pátios internos descobertos, área murada para horta, pátio de carga/descarga, 
pátio – uso opcional, com área total de 2.526,88 m2.

Distribuição das celas:

Pátio 1
Pavimento Inferior

Pátio 1
Pavimento  Superior

Pátio 2
Pavimento Inferior

Pátio 2
- Pavimento SuperiorTipos de cela

Celas Vagas Celas Vagas Celas Vagas Celas Vagas

Para 4 internos 11 44 10 40 11 44 10 40

Para 6 internos 2 12 3 18 2 12 3 18

Para 2 internos 1 2 1 2 1 2 1 2

Total 58 60 58 60

Casa do Albergado: 02 alojamentos com 16 vagas cada 32

Total geral 268

3. Estrutura de Funcionamento

Os cargos de Diretor, Diretor Adjunto e Coordenador de Segurança e Disciplina do Conjunto Penal de Juazeiro serão 
ocupados por servidores públicos do Estado da Bahia com as atribuições aqui descritas, exclusivamente para conhecimento dos 
interessados no presente processo licitatório.

3.1. Compete ao Diretor do Conjunto Penal de Juazeiro:

a) Promover a administração geral do Conjunto Penal de Juazeiro, em estreita observância às disposições da lei de Execução 
Penal e das normas da Administração, Pública Estadual, dando cumprimento às determinações judiciais:

b) promover medidas de segurança e tratamento para a recuperação social dos internos e para a manutenção e melhoria 
das condições de custódia, zelando pela sua integridade física e moral dos internos;

c) buscar, junto à Secretaria Municipal de Saúde, parcerias que viabilizem ações integradas de saúde;

d) promover medidas de assistência jurídica, social, psicológica, de saúde e de educação formal e informal, voltadas a 
ressocialização social dos internos;

e) promover medidas administrativas de fiscalização e acompanhamento da aplicação das sanções regulamentares segundo 
as normas e diretrizes penitenciárias;

f) prestar, por intermédio da SAP as informações que forem solicitadas pelos juízes, tribunais, Conselho Penitenciário e por 
entidades e órgãos públicos ou privados sobre o estabelecimento penitenciário;

g) autorizar a emissão de carteiras de visitas e autorizações para visitação de familiares e outros afins;
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h) promover a aplicação das sanções e penalidades aos internos, dentro de sua competência e aquelas determinadas pelo 
Comissão Disciplinar:

i) autorizar o remanejamento dos internos nas celas, galerias e pavilhões, bem como a sua alocação nos canteiros de 
trabalho;

j) encaminhar os recursos de interpelação dos internos, para inclusão nos seus respectivos prontuários, e para apreciação 
do Conselho Penitenciário;

k) solicitar a expedição de certidões ou cópias de peças processuais para formação dos prontuários penitenciários e 
instruções de petições:

l) promover a execução das instruções emanadas da Corregedoria dos Presídios e das determinações das Varas de 
Execuções Penais;

m) promover a manutenção da ordem e segurança externa ao estabelecimento, em colaboração com a Unidade especializada 
da Polícia Militar do Estado;

n) promover medidas de segurança necessárias para evitar e reprimir atos de violência e resistência por parte dos internos, 
servindo-se inclusive da colaboração da Polícia Militar do Estado;

o) promover a comunicação tempestiva à SAP e às Varas de Execuções Penais de todas as ocorrências relevantes no 
estabelecimento, para as providências necessárias; 

p) outras atividades correlatas em consonância com a legislação específica.

q) fiscalizar a execução dos serviços de proteção ao patrimônio público do Estado, sejam eles móveis ou imóveis, incluindo a 
área contínua a edificação.

r) Supervisionar os trabalhos e atividades laborais e educacionais desenvolvidos.

3.2. Compete ao Diretor Adjunto do Conjunto Penal de Juazeiro:

a) assistir e auxiliar o Diretor do estabelecimento no desempenho de suas funções, substituindo-o nas suas ausências e 
impedimentos:

b) acompanhar o andamento das atividades técnicas e administrativas do estabelecimento, em auxílio ao Diretor na 
administração da unidade;

c) acompanhar, controlar e fiscalizar o sistema e procedimentos de compras periódicas para os internos junto a Contratada;

d) desempenhar outras atividades correlatas ou determinadas pelo Diretor.

3.3. Compete ao Coordenador de Segurança e Disciplina.

a) a fiscalização, o controle das atividades e procedimentos desenvolvidos pela Contratada, para a execução da segurança e 
disciplina interna;

b) intervir nas atividades e procedimentos desenvolvidos pela Contratada, através do Gerente Operacional da Contratada.

4. Fiscalização

A Contratante, através da Direção do Conjunto Penal de Juazeiro, diretamente subordinada a Superintendência de Assuntos 
Penais / SAP, exercerá controle e fiscalização a qualquer época dos serviços prestados pela Contratada, verificando o cumprimento das 
disposições contratuais, através de ações preventivas, corretivas e punitivas, a saber:

a) a ação preventiva caracteriza-se pela inspeção dos serviços executados das técnicas empregadas na operacionalização 
dos serviços;

b) a ação corretiva caracteriza-se pela inspeção posterior dos serviços, comunicando as ocorrências à Contratada para a 
devida regularização;

c) a ação punitiva caracteriza-se pela aplicação das penalidades previstas no Contrato.
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5. Serviços de Segurança Externa

Compete à Polícia Militar a manutenção dos serviços de policiamento e vigilância externa na Unidade Prisional, nos vários 
postos de segurança, bem como o acompanhamento em escoltas para hospitais, fórum e outros locais, dentro e fora dos limites do 
município.

6. Responsabilidade Técnica

A responsabilidade técnica pela execução do contrato poderá estar afeta a um sócio da empresa, a um empregado do seu 
quadro de pessoal, ou outro profissional vinculado ao contrato, ou ao gerente operacional, o qual, mensalmente, elaborará relatório 
circunstanciado das ocorrências que se verificaram nesse mês, apresentado desde a estatística assistencial aos internos, bem como as 
implementações de sua responsabilidade direta ou espontânea, bem como aquelas que carecem de intervenção do Estado da Bahia, 
relatório este que atenderá a modelagem que for determinada pela Superintendência de Assuntos Penais.

O responsável técnico deverá fazer uma visita à unidade prisional de, pelo menos, uma vez por semana com duração mínima 
de quatro horas, quando este estiver representado pela figura do sócio ou de outro empregado do quadro de pessoal.

Seção B – Serviços Assistenciais

Os Serviços Assistenciais atribuídos à Contratada deverão ser prestados objetivando harmonizar a convivência entre os 
internos e o seu futuro retorno à sociedade, proporcionar as condições físicas e psicológicas para o cumprimento da pena que lhe foi 
imposta, através da assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.

1. Assistência Material deverá ser prestada através do fornecimento enxoval de cama e banho, materiais de higiene pessoal, 
uniformes, materiais esportivos, materiais didáticos, medicamentos, dentre outros exclusivamente para uso dos internos, destacando-
se:

a) a alimentação dos internos, composta de três refeições diárias, desjejum, almoço, e janta, com cardápio elaborado 
obedecendo o padrão nutricional constante do ANEXO XII;

b) o enxoval de cama e banho deverá ser higienizador semanalmente ou quando necessário e repostos periodicamente, 
obrigando-se a Contratada a manter estoque de reserva, tanto para atender à higienização, como para a substituição por 
desgaste ou dano;

c) os artigos de higiene de uso pessoal com a freqüência mínima descrita no Título B ou sempre que se fizer necessário;

d) os uniformes em tecido tipo brim leve, 100% algodão, nas quantidades descritas no Título B, que deverão ser substituídos 
sempre que se fizer necessário;

e) o material para o desenvolvimento de atividades recreativas e desportivas, de forma a manter permanentemente  bolas 
paras as canchas existentes, além de outros entretenimentos como jogos de dama, xadrez, baralho e outros devidamente 
autorizados pela SAP;

f) o material escolar, composto de lápis, caneta, borracha, régua, caderno, papel rascunho, giz e outros que se fizer 
necessário, bem como o material didático que se torna necessário;

g) a farmácia composta de medicamentos básicos para atendimento das urgências e emergências, além dos medicamentos de 
uso contínuo que se fizerem necessários, ficando, também responsável pelo pronto fornecimento de qualquer medicamento de 
amplo espectro, materiais de enfermagem, laboratoriais e odontológicos que venham a ser prescritos para atendimento dos 
internos, observada listagem básica constante deste Edital, ANEXO XIII;

h) promoção de corte de cabelo dos internos uma vez por mês.

2. Assistência a Saúde, abrangendo a orientação médico-odontológica, cabe:

a) desenvolver ações de saúde previstas no Plano Operativo Estadual de Saúde- Portaria Interministerial nº1777, seguindo as 
diretrizes e orientações técnicas da SJCDH/SAP/COGIAP;

b)  proteger a saúde dos internos, propiciando-lhes tratamento médico adequado; 
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c)  promover ações de educação em saúde objetivando a prevenção e promoção à saúde do interno (palestra de higiene 
pessoal, condições de salubridade no ambiente, projeção de filmes, etc.);

d)  realizar inspeção nas dependências do estabelecimento penal verificando as condições de higiene, propondo as 
providências que julgar necessárias;

e)  comunicar ao Diretor sobre casos de moléstias contagiosas, promover as medidas necessárias para evitar a disseminação e 
o contágio, propondo a vacinação dos internos e dos funcionários, obedecendo o calendário específico de imunização;

f)  manter um prontuário único de saúde de cada interno, para acompanhamento permanente;

g)  prestar serviços médico-odontológicos aos internos, através de consultas, prescrição de medicamentos, encaminhamento 
para consulta especializada, exames laboratoriais e atendimentos de emergência;

h)  remover o interno por doença ou moléstias infecto-contagiosas mediante autorização pelo Diretor da Unidade Penal;

i)  prestar serviços odontológicos aos internos através de consultas, tratamentos, prescrição de medicamentos específicos, 
atendimentos de emergência, moldagem e confecção de prótese;

j)  manter controle e organizar os materiais, equipamentos e medicamentos odontológicos;

k)  realizar palestras e orientar sobre a prevenção de câncer bucal e higiene oral e agravos; 

l)  articular com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde a inserção da população prisional nos programas de saúde 
pública existentes, atendendo aos preceitos do Plano Operativo Estadual de Saúde Penitenciária.

m)  notificar todos os casos diagnosticados das doenças infecto-contagiosas nos órgãos responsáveis da Secretaria Municipal 
de Saúde-SMS, garantindo o tratamento necessário ao paciente;

n)  articular junto à SMS de Serrinha a pactuação para desenvolver o fluxo da atenção básica para os internos da Unidade 
Prisional;

o)  desenvolver ações de prevenção ao abuso de álcool e outras na perspectiva da redução de danos;

p)  realizar porta de entrada com exames laboratoriais mantendo rastreamento e notificação;

q)  desenvolver atividades de promoção e prevenção à saúde da população carcerária;

r)  outras atividades correlata;

s)  os profissionais de saúde contratados pela empresa deverão ter o perfil voltado para realização de ações da saúde pública;

t)  os profissionais de saúde contratados pela empresa deverão ser avaliados por técnicos da SJCDH/SAP/COGIAP, quando for 
conveniente para a Administração Pública, para fins de encaminhamento para cursos de qualificação profissional e/ou 
substituição do profissional.

3. Compete à Assistência  Educacional:

a) coordenar e promover a educação formal dos internos, abrangendo o ensino fundamental e médio na modalidade de jovens 
e adultos, através de convênio entre a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e as Secretarias Municipal e Estadual 
da Educação e estabelecimentos de ensino superior, sob a orientação e supervisão da SAP;

b) avaliar o nível de escolarização para implantação dos internos nos canteiros de trabalho, fazendo constar na ficha dos 
mesmos um diagnóstico de sua escolaridade com o objetivo de subsidiar o planejamento das atividades educacionais; 

c) promover atividades correlatas, inclusive atividades esportivas e recreativas, partindo da iniciativa da contratada e/ou 
através de convênios com as Secretarias Municipal, Estadual e estabelecimentos de ensino superior, sob a orientação e 
supervisão da SAP;

4. Compete à Assistência Jurídica:

a) prestar serviços jurídicos, na fase de execução da pena, aos internos carentes que não dispõem de advogado particular e 
que também não estejam atendidos pela Defensoria Pública;

b) promover a defesa dos legítimos interesses do interno, verificando a legalidade do recolhimento, impetrando “Hábeas 
Corpus”, requerendo e acompanhando pedidos de indulto, de comutação e de “graça”;



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH

PARECER PGE PA-EMH–45/08 - Concorrência nº001/2008 - fls. 15 -         Visto PGE

c) promover e acompanhar requerimentos e pedidos de livramento condicional e prisão-albergue, unificação de pena, 
revisão criminal e interposição de recursos;

d) promover diligências relativas a cálculo da pena, as providências para expedição de alvarás, o acompanhamento de 
medidas e ações relativas aos direitos de família e a informação aos internos sobre sua situação jurídica;

e) promover a defesa dos internos perante o Conselho Disciplinar e de levantamentos processuais para instrução da 
Comissão Técnica de Classificação;

f) outras atividades correlatas.

5. Visa a Assistência Social :

a) desenvolver ações de Assistência Social, junto a internos e familiares, de acordo com a legislação vigente nesta área, e 
seguindo as diretrizes e orientações técnicas da SJCDH/SAP/COGIAP;

b) participar de ações interdisciplinares, junto à equipe de saúde da Unidade Prisional, de acordo com o que reza a Portaria 
Interministerial nº 1.777;

c) promover a entrevista inicial (anamnese) com internos e familiares;

d) promover o restabelecimento e a preservação do vínculo familiar entre o interno e seus familiares, com as diligências 
periódicas de investigação de afinidades;

e) promover as  condições de reintegração social, observando a conduta na unidade e promovendo a expedição de 
documentação civil;

f) preservar a higidez psicossocial dos internos, com acompanhamento periódico, assistindo-os em suas necessidades 
sociais;

g) prestar 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; 

h) promover levantamentos para instruir a realização de exames criminológicos, de investigações para o Conselho 
Disciplinar, de endereços de familiares e de outras solicitações judiciais;

i) realizar a busca para integração com órgãos comunitários, através de contatos com escolas, órgãos previdenciários, 
distritos sanitários, postos de saúde, órgãos assistenciais, hospitais e outros, para as providências que se fizerem  necessárias; 

j) emitir pareceres, laudos e informações técnicas sobre o interno à família;

k) promover o registro das ocorrências de cada interno, para acompanhamento de sua progressão, enviando ao serviço de 
documentação para inclusão nos respectivos prontuários;

l) promover e realizar palestras sócio-educativas com temas variados e de interesse do interno e familiares; 

m) comunicar-se com ministros eclesiásticos ou colaboradores religiosos, para a realização de palestras, preleções, liturgias e 
para liturgias religiosas;

n) outras atividades correlatas, em consonância com a lei de Execuções Penais;

o) acompanhar os internos nas atividades laborais e educacionais;

p) os profissionais de serviço social contratados pela empresa deverão ser avaliados por técnicos da SJCDH/SAP/COGIAP, 
quando for conveniente para a Administração Pública, para fins de encaminhamento para cursos de qualificação profissional e/ou 
substituição do profissional.

Ainda como parte dos Serviços Assistenciais, cabe à Contratada proporcionar condições para composição da Comissão Técnica de 
Classificação, através de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, visando:

e) realizar entrevista preliminar e exame criminológico, prescrever medicamentos, consulta e reconsulta;

f) manter um cadastro psicológico de cada interno, para acompanhamento permanente;

g) promover o atendimento psicológico aos internos, de forma individual ou em grupo;

h) realizar exame criminológico, de investigação disciplinar, de perfil psicológico, elaborando os boletins informativos; 

i) realizar testes psicológicos e a elaborar psico-diagnósticos; 
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j) outras atividades correlatas.

6. Assistência Religiosa será sempre prestada por entidades religiosas de finalidade assistencial de qualquer credo que o interno 
venha escolher ou aceitar, cujos cultos serão efetuados em local apropriado, em conformidade com as normas de segurança, onde 
possam ser permitidas as entradas dos representantes religiosas autorizados pela Direção do Conjunto Penal para atendimento da Lei 
de Execução Penal.

7. Ainda como parte dos Serviços Assistenciais, cabe a Contratada proporcionar condições para composição da Comissão 
Técnica de Classificação, através de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, visando:

a) realizar entrevista preliminar e exame criminológico, prescrever medicamentos, consulta e reconsulta:

b) manter um cadastro psicológico de cada interno, para acompanhamento permanente;

c) promover o atendimento psicológico aos internos, de forma individual ou em grupo;

d) realizar exame criminológico, de investigação disciplinar, de perfil psicológico, elaborando os boletins informativos; 

e) realizar testes psicológicos e a elaborar psico-diagnósticos; 

f) outras atividades correlatas.

Seção C - SERVIÇOS OCUPACIONAIS E EDUCACIONAIS

1. A Contratada deverá manter um setor de seleção e ocupação, em consonância com o serviço social e sob a supervisão da Direção 
do Conjunto Penal e a interveniência da SAP, com as seguintes atribuições:

a) selecionar internos para o trabalho, ouvida a Chefia de Segurança;

b) encaminhar internos para os canteiros de trabalho;

c) propor e promover a celebração de parcerias tendo por objetivo a utilização de mão-de-obra dos internos;

d) elaborar relatórios de freqüência ao trabalho, para efeito de remuneração; 

e) possibilitar a emissão, pela direção da unidade, de Atestado de Trabalho para efeito de remição de pena, com base na 
freqüência apurada.

f) Fazer constar na ficha do interno, além de sua profissão principal, duas outras opções profissionais com as quais o 
interno se identifique ou possua habilidades para desempenhar.

d) coordenar e promover cursos profissionalizantes para desenvolvimento de atividades específicas através de empresas 
privadas ou entidades de ensino publicas ou privada mediante convênios formalizados pela SJCDH/SAP;

2. A Direção do Conjunto Penal será responsável pela fiscalização da aplicação das normas legais, de higiene e segurança do trabalho 
e caberá à Contratada a manutenção da ordem, segurança e disciplina através de exercício da guarda e vigilância. 

3. A Contratada se obriga a anuir às iniciativas do Fundo Penitenciário, facilitando e colaborando com implantação dos canteiros de 
trabalho, com, no mínimo 10(dez) internos, de forma a permitir o direito ao trabalho a todos os internos, observadas as normas de 
segurança. A remuneração dos internos é de ¾ (três quartos) do valor do Salário Mínimo Nacional, conforme determina o Art. 29 da Lei 
n° 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de execução Penal.

4. Os postos de trabalho de manutenção interna na Unidade, relativos aos serviços de panificação, cozinha, lavanderia, limpeza e 
faxina, serviços gerais e outros similares, serão implantados e administrados pela Contratada. 

5. Os postos de trabalho de manutenção supracitados serão formalizados através de instrumento jurídico entre Contratante e a 
Contratada.

6. Os postos de trabalho citados neste item poderão, com a anuência da Direção e a concordância da SAP, ser sub-contratados com 
outras empresas, mas operados prioritariamente com a utilização da mão de obra dos internos. 
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7. As parcerias estabelecidas para utilização da mão-de-obra dos internos serão firmadas através de instrumento jurídico entre as 
empresas interessadas e o Estado da Bahia através da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH. 

8. A formalização do relacionamento entre a(s) empresa(s) da área industrial e a Contratada e vice-versa, deverá ser realizada 
obrigatoriamente, através da Direção do Conjunto Penal, com a interveniência do Fundo Penitenciário.

9. A educação formal até o nível médio, bem como o ensino profissionalizante, de responsabilidade da Contratada, visará:

a) a promoção das atividades educacionais curriculares, profissionalizantes e sócio-culturais;

b) a formação educacional dos internos necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, orientando e coordenando 
programas de profissionalização e capacitação;

c)  realização e promoção de atividades de caráter recreativo e cultural através de projeções, representações artísticas, 
competições esportivas, conferências, leitura orientada, comemorações de datas cívicas, entre outras; 

d) a promoção de atividades para estimular e orientar os internos para o hábito da leitura e pesquisa, mantendo uma 
biblioteca com livros didáticos e de literatura variada (gibis, revistas, jornais, literatura clássica e popular) para leitura 
dirigida e selecionada:

e) a promoção de uma videoteca para projeção e discussão de filmes educativos, documentários e recreativos;

f) a promoção de programas de educação física;

g)  a promoção de atividades psico-pedagógicas para a melhoria do aproveitamento pelos internos e melhor adequação ao 
ensino-aprendizagem;

h) a elaboração e execução de programas e projetos de profissionalização e capacitação profissional dos internos;

i) outras atividades correlatas, permitidas na legislação específica.

Seção D – SERVIÇOS DE SEGURANÇA

1. A empresa a ser Contratada dotará o Conjunto Penal de empregados especializados e habilitados a exercerem a segurança 
prisional interna, em seus vários postos de serviços, indicados no Título B.

2. Os Serviços de Segurança interna da Unidade são de competência da Contratada, inclusive com a manutenção da guarda e 
vigilância, para a custódia e segurança de internos, bem como o cumprimento dos mandatos de soltura, devidamente autorizados e 
supervisionados pela direção da Unidade Prisional.

3. É terminantemente proibido aos funcionários da Contratada, encarregados da segurança, o porte de armas de fogo e armas 
brancas ou quaisquer objetos contundes ou perfuro-cortantes no interior da Unidade Prisional, de acordo com as normas e 
procedimentos da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos.

4. Todos os funcionários da prestadora de serviço da área de segurança prisional interna do Conjunto Penal deverão utilizar 
uniformes padronizados e aprovados pela SJCDH, além do crachá de identificação, fornecido pela Contratada.

5. Quaisquer visitantes e quaisquer outras pessoas que tenham a entrada autorizada pela direção da unidade prisional portarão, 
obrigatoriamente, crachás de identificação, fornecido pela contratada.

6. A Área de Portaria tem as atribuições descritas na seqüência:

a) Executar os serviços de controle, vigilância e segurança de portaria interna e externa;

b) Realizar revistas na portaria, à entrada e saída de internos, veículos e volumes estendendo-as aos funcionários e às 
visitas, devendo disponibilizar agentes do sexo feminino para as atividades de revista corporal em mulheres e 
criança;

c) Manter registro de identificação de funcionários do estabelecimento e das pessoas autorizadas a visitar os internos;

d) Guardar objetos pessoais de visitantes e de funcionários que entram no estabelecimento;
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e) Executar serviços de recepção, controle e registro de entrada e saída de visitas e de funcionários, mediante a 
entrega de crachás e senhas, recolhendo as carteiras de visita com validade vencida;

f) Examinar e avaliar correspondência, livros, revistas, publicações e objetos destinados aos internos e expedidos 
pelos mesmos, enviando às seções responsáveis pela sua distribuição;

g) Manter registro das correspondências recebidas e expedidas, para efeito de diligências preventivas de fugas ou 
evasões;

h) Recolher valores e objetos recebidos de visitantes ou por correspondência, que serão encaminhando-os para o 
setor de guarda de bens, de acordo com as normas internas;

i) Outras atividades correlatas, em consonância com a legislação específica. 

7. Na Área de Segurança e Disciplina são atribuições dos agentes as descritas doravante:

a) exercício da guarda e vigilância interna do estabelecimento penitenciário mantendo a ordem, segurança e 
disciplina;

b) adotar com presteza todas as medidas de segurança e correções necessárias, registrando-as no boletim diário de 
ocorrência;

c) vigilância e manutenção da ordem durante a prestação de serviços, exercícios, aulas e jogos esportivos;

d) vigilância na movimentação de internos por ocasião de transferências internas ou externas, acompanhando e 
encaminhado-os às seções envolvidas nos procedimentos, sempre com a anuência do fiscal de segurança e, quando 
externas com pedido da direção;

e) vigilância constante aos internos para evitar a posse de qualquer produto que altere o seu comportamento ou que 
cause dependência física ou psíquica;

f)  vigilância e manutenção da ordem nos procedimentos de visitação autorizados, mantendo a segurança das visitas;

g) adoção de medidas que visem à segurança e guarda dos internos nas dependências do estabelecimento e quando 
encaminhados às áreas de serviços assistenciais ou ocupacionais;

h) vigilância permanente para evitar a entrada de instrumentos cortantes ou perfurantes, objetos e cartas destinados 
a jogos de azar.

8. Na Área de Controle e Inspeção os agentes que irão atuar na área tem as seguintes às atribuições:

a) manter o fichário com os dados de identificação e característica individuais de cada interno e a sua lotação;

b)  recolher os internos às suas respectivas celas, instruindo-os sobre os seus deveres e obrigações;

c) apresentar relatório diário, sobre a população carcerária, sua distribuição e as alterações ocorridas;

d) distribuir as correspondências, livros, revistas, publicações e objetos destinados aos internos; 

e) recolher valores, jóias e objetos de valor, relacionando-os e enviando-os à guarda do Setor Responsável, ficando 
proibido a posse de numerário por parte dos internos dentro da Unidade;

f)  encaminhar os internos para promover o asseio e a higiene pessoal;

g) recolher as roupas, calçados e objetos de uso pessoal para desinfecção, guarda e posterior devolução aos internos;

h) inspecionar, diariamente, as celas, corredores e pátios, providenciando as medidas necessárias para a segurança, 
higiene e limpeza;

i)  observar os horários de despertar e de recolher, das refeições, de estudo, de trabalho, nas saídas das celas, 
dormitórios e pátios de recreio.

9. É obrigação da Contratada manter todos os postos de segurança permanentemente ocupados, de acordo com a carga horária, 
podendo solicitar o remanejamento do local destes postos, apresentando sugestões e justificativas para as alterações, as quais só 
poderão ser implementadas após aprovação expressa da Contratante.
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10. A contratada se obriga a efetuar formação técnica dos empregados, através de curso inicial, de acordo com programa fornecido 
pela contratante.

11. A contratada se obriga a utilizar cães de guarda na segurança da unidade prisional, num número mínimo de 10(dez) cães das 
raças Pitbul, Hottvalers, Pastor Alemão. Os cães devem ter treinamento específico e compatível com suas funções, especialmente em 
farejamento, busca defesa e ataque, onde a contratada deve utilizar profissional (ais) habilitado (os) a lidar com os animais, que se 
responsabilizarão pela alimentação, higiene, adestramento e a manutenção do plantel em condições sanitárias adequadas.

A contratada ficará responsável pelo treinamento e instrução de, no mínimo, 10(dez) Agentes de Controle, para conduzir e lidar 
com os cães.

Como informação adicional, hoje a unidade prisional conta com um plantel de 16 (dezesseis) cães. No decorrer do contrato, caso exista 
a necessidade, o plantel poderá chegar a 26 (vinte e seis) cães, devendo a contratada responsabilizar-se pela manutenção da totalidade 
do plantel, ou seja, dos 26 cães (16 já existentes e 10 a serem adquiridos).

Seção E – SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇAO, PRONTUÁRIO E MOVIMENTAÇÃO.

1. Os serviços de Identificação de Prontuário e Movimentação têm por objetivo a organização e a manutenção dos 
prontuários; o registro e a movimentação dos internos; a manutenção de um sistema de informações sobre eles na Unidade Prisional, 
de maneira a permitir as medidas necessárias ao cumprimento das determinações judiciais e do Conselho Penitenciário; a manutenção 
do cadastro da população penitenciária; a guarda de valores dos internos e a manutenção de um sistema de informações sobre o 
Sistema Prisional.

O serviço de identificação de prontuário e movimentação será disponibilizado pela Secretaria da Justiça e Direitos Humanos – SAP, 
através do Sistema de Recluso, devendo ser alimentado pela contratada, mantendo-o atualizado em todas as suas secções.

2. Obrigações Relativas a Documentação e Informações Penitenciárias

a) Manter atualizados os arquivos de prontuários e fichas dos internos, arquivando e anexando os respectivos expedientes e 
ocorrências, anotando nas respectivas fichas qualquer alteração referente à sua situação processual;

b) Atualizar os prontuários criminológicos dos internos, de maneira a permitir o acompanhamento da evolução da pena e dos 
benefícios concedidos;

c) Anexar aos prontuários os documentos encaminhados pelas demais seções do estabelecimento;

d) Coletar e preparar os dados solicitados pelas demais seções assistenciais ou de segurança, bem como aqueles destinados á 
instrução de exames classificatórios ou disciplinares;

e) Organizar e manter um sistema de informações, utilizando-se dos meios da informática e processamento de dados, de 
forma a permitir o fornecimento de informações sobre os prontuários, situação carcerária e procedimentos penitenciários, 
registro e movimentação de internos;

f) Assessorar e apoiar às reuniões do Conselho Disciplinar à Comissão Técnica de Classificação;

g) Atualizar os prontuários com as ocorrências de transferências, apresentações em juízo, encaminhamento às Comarcas, o 
recebimento de correspondências, ocorrências internas e sanções disciplinares recebidas;

h) Outras atividades correlatas, em consonância com a legislação específica, inclusive com fotografias atualizadas: Frontal, 
Perfiz e marcas.

3. Obrigações relativas ao Registro e Movimentação

a) Manter registro da população do estabelecimento penitenciário;

b) Registrar as inclusões, exclusões e remoções de internos e outras ocorrências que importem em sua movimentação, 
comunicando à área de documentação;

c) Comunicar à direção do estabelecimento penitenciário, para fins de encaminhamento a SAP das alterações ocorridas na 
população penitenciária;

d) Preparar a documentação referente à movimentação e remoção dos internos do estabelecimento às varas de execuções 
penais, comarcas, delegacias, hospitais e outras transferências, atendendo a solicitações judiciais para a devida movimentação;

e) Preparar guias de soltura, alvarás, atestados, certidões de comportamento carcerário e auxílio-reclusão;
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f) Comunicar à Direção a movimentação necessária de internos para que solicite junto à Polícia Militar a escolta de segurança;

g) Adotar as providências necessárias à apresentação de internos às autoridades requisitantes;

h) Receber, registrar e guardar os valores, jóias e objetos de valor trazidos pelos internos;

i) Manter fichário dos internos, com identidade pessoal, filiação, exame descritivo e notas cromáticas de traços característicos, 
marcas, sinais particulares, cicatrizes, tatuagens, etc., com fotografia de frente e perfil, fornecendo cópia aos serviços de 
segurança;

j) Arquivar a identificação datiloscópica e fotográfica dos internos, elaborando os respectivos documentos de Identificação;

k) Encaminhar à área de documentação, dos documentos relacionados com a situação processual dos internos; 

l) Outras atividades correlatas, em consonância com a legislação específica.

Seção E – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

1. Introdução

Tem por objetivo a execução das atividades meio da Unidade prisional, no que se refere às áreas de Administração, de 
Recursos Humanos, de Finanças e de Planejamento. 

A contratada indicará, com aprovação prévia da Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias corridos antes do início da 
execução dos serviços, um representante para responder diariamente e em regime de tempo integral perante a Direção do Conjunto 
Penal de Juazeiro, sobre a execução dos serviços, até o total cumprimento das obrigações pactuadas.

2. Expediente

A contratada deverá disponibilizar infra-estrutura administrativa compreendendo recursos humanos e materiais em número 
suficiente que atendam satisfatoriamente a execução dos serviços de tramitação de documentos, compras, planejamento, finanças, 
informática e secretariado, suporte ao corpo técnico, médico, jurídico, bem assim todos os serviços descritos.

3. Serviço de Transporte.

Compreende todo e qualquer deslocamento de pessoas, equipamentos e materiais e serão sempre propiciados pela 
Contratada que disponibilizar, em qualquer circunstância, veículos que atendam com segurança a remoção e transferência de internos 
para Fórum, Hospitais, Delegacias, outras Unidades do sistema, como também, que atendam a Direção e Administração, correndo a sua 
conta, as despesas de manutenção, combustível, consertos, seguro obrigatório, licenciamento e IPVA, inclusive motoristas na sua 
correspondente habilitação prevista no Código Nacional de Trânsito.

4. Comunicação

A contratada disponibilizará meios para comunicação interna e externa, sistema de rádio/comunicação para uso nos postos 
pelos agentes de disciplina e pela Direção; fax e Internet; além de 20 (vinte) rádios de comunicação interna HT’S, 03 (três) rádios 
veiculares e 01(um) rádio fixo (base).

5. Limpeza e Higiene

Os serviços de limpeza e higiene nas celas, pátios, áreas administrativas e outras dependências internas, poderão ser 
executados pelos internos, inclusive lavanderia, cozinha e panificação.

Os serviços de conservação e manutenção dos jardins externos poderão ser executados através da sub-contratação com 
terceiros, bem assim qualquer outro serviço de conservação extra muros, nas áreas cercadas por alambrados ou fora dele, devidamente 
autorizados pela SAP.

6. Serviços Gerais

Consistirá na execução dos serviços de protocolo, arquivamento, recebimento, registro e distribuição de processos e 
expedientes gerais, serviços de telefonia, comunicações, manutenção predial e de equipamentos, reprografia e outras atividades 
correlatas. 

7. Administração Patrimonial

1.7 Quando da assinatura do contrato será realizado inventário do bem imóvel e dos bens móveis compreendendo edificação, 
equipamentos, móveis e utensílios existentes nas dependências do Conjunto Penal de Juazeiro, promovendo sua avaliação 
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contábil/patrimonial os quais serão repassados para zelo e guarda da Contratada, mediante assinatura de um Termo de Concessão de 
Uso.

7.2 Cabe a Contratada conservar em perfeitas condições, na sua totalidade, as instalações físicas, pintura do prédio, rede hidráulica, 
hidrosanitária, elétrica, inclusive equipamentos e lâmpadas nas áreas internas e externas da unidade, pavilhões, telefônica, rede lógica 
e elétrica de Informática, manutenção do sistema de pára-raios e outros, podendo ser feita através de empresa especializada ou por 
intermédios dos seus empregados.

7.3. Cabe a Contratada promover a guarda de toda a área perimetral ao Conjunto Penal de Juazeiro, de propriedade do Estado da 
Bahia, promovendo limpeza periódica, protegendo-a de esbulho e afins, devendo afixar placa informativa de no mínimo de 3,0 x 2,5 
metros na área frontal a entrada da unidade, na qual constará a seguinte informação:

PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA:

Logomarca Governo

ÁREA DE SEGURANÇA

ATENÇÃO – ACESSO RESTRITO

7.4. Preservar as características arquitetônicas da Unidade Prisional a qual em hipótese alguma, poderá sofrer alterações sejam elas a 
nível estético, estrutural e outros; sem a prévia autorização da Contratante. Toda e qualquer alteração na unidade penal, que envolva 
obra civil, deverá ser apresentada de forma gráfica e escala compatível, para prévia aprovação da aprovação da SAP;

7.5. Providenciar no máximo a cada (seis) meses a limpeza e desinfecção das caixas d’água, posteriormente realizando análises 
laboratoriais, cujos resultados deverão ser encaminhados a SAP;

7.6. Todos os equipamentos de segurança contra incêndio (extintores, mangueiras, hidrantes e outros) devem ser inspecionados 
periodicamente de acordo com as normas vigentes pelo Corpo de Bombeiros e mantidos em perfeito funcionamento;

7.7. Encaminhar a SAP relatórios trimestrais sobre as condições físicas das instalações, bem como em caso de tentativa de fuga com 
danos materiais, comunicar a SAP para vistoria e avaliação. 
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TÍTULO B – ORÇAMENTO ESTIMADO
Modalidade de Licitação
Concorrência Publica

Número
001/2008

O presente orçamento está estimado com foco no custo mensal do Conjunto Penal de Juazeiro, considerados como tais a 
remuneração e benefícios dos empregados da empresa contratada, as despesas e programas aplicáveis aos internos, as despesas 
administrativas, representadas pelo consumo de água, energia elétrica, combustíveis, manutenção predial e dos equipamentos e 
utensílios, além de despesas outras de natureza, entendidos estes como  sendo serviços emergenciais que independam da vontade, 
tanto do Contratado como do Contratante, tais como: queda de muro, entupimentos e demais serviços que se façam necessários em 
equipamentos.

O Custo Direto, assim entendido como as despesas com empregados, salários, encargos e benefícios, mais as despesas 
como os internos e as despesas administrativas, acrescido da remuneração empresarial e dos impostos e contribuições exigíveis da 
contratada pelos fiscos federal e municipal, denominado de Preço Global Mensal, será multiplicado pelo prazo da contratação 
prevista para determinar o Valor  Estimado da Contratação.

11 –– IInnvveessttiimmeennttooss

A empresa que se sagrar vencedora do certame deverá efetuar investimentos na unidade prisional com vistas a realizar o 
suprimento de equipamentos, moveis, aparelhos eletrônicos e sistema de monitoramento, conforme relação constante no Anexo IX.

O prazo para suprimento acha-se demonstrado no quadro descritivo do investimento onde, por suprimento imediato, deve ser 
entendido que a empresa, ao assumir a execução do contrato, deve atender ao requisito; os demais prazos são os tempos limites para 
atendimento da previsão.

 A amortização do investimento está considerada para o prazo do contrato, com taxa nominal de 18% ao ano e calculada 
como uma prestação comum pela Tabela Price, pois todo o investimento planejado ficará incorporado ao Patrimônio do Estado da 
Bahia, ao final do contrato. Também fica entendido que a Contratada ficará responsável pela manutenção dos móveis e equipamentos 
aqui descritos comprometendo-se a entregá-los em perfeitas condições para uso, respeitadas as respectivas depreciações materiais ou 
tecnológicas. No que concerne as instalações será exigido ao final do contrato que a empresa restitua ao Estado nas mesmas condições 
que serão colocadas por meio do presente investimento.

Fica entendido que nenhum dos itens do investimento poderá ser implementado sem o conhecimento e aprovação da SAP.

Discriminação Quantidade  PU  Total Suprimento
Equipamento Escola r

Carteira universitária 100               43,00                  4.300,00 30 dias
Conjunto mesa e cadeira para professor sem gaveta 4             135,00                     540,00 30 dias
 Armários 4             159,00 636,00 30 dias
Cadeiras para Biblioteca 40               20,00                     800,00 30 dias
Mesas para Biblioteca 10               50,00                     500,00 30 dias
Aparelho e DVD para Videoteca 1             100,00   100,00 30 dias
TV 21", tela plana, estéreo para Videotea 1             500,00                     500,00 30 dias
Assinatura de Revistas e Jornais e Aquisição de 
Livros

Livros e revistas (assinaturas de revistas por 1 ano)
               1 9.551,20 30 dias

Equipamentos Diversos

Máquina fotocopiadora 1          2.000,00                  2.000,00 imediato
Equipamento de Comunicação

Rádios veiculares 3          1.300,00                  3.900,00 imediato

Rádios fixos base 1          1.900,00                  1.900,00 imediato

Rádios móveis 20             474,83                  9.496,67 imediato
Sistema de Informática

Impressora a laser 1             413,00                     413,00 imediato
Equipamento de Segurança

Bloqueador de celular 1      154.500,00              154.500,00 imediato

Veículos
Veículo de passageiros 2        26.800,00                53.600,00 imediato
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Carro Cela 1      190.883,00              190.883,00 imediato

 Investimento              443.619,87 ****

22 –– QQuuaaddrroo ddee EEmmpprreeggaaddooss

A unidade prisional necessita do quadro de empregados descrito neste item para a sua operacionalização, cujos valores 
salariais foram considerados com base nos seguintes critérios: (I) profissionais liberais – valores da contratação atual; (ii) Agente de 
Controle – valores da contratação atual e gratificação de 50% para os supervisores; e (iii) demais profissionais – pisos salariais fixados 
em convenções coletivas de trabalho ou sentenças normativas aplicáveis aos empregados das categorias profissionais, observados os 
valores referenciais constantes da tabela abaixo.

Além dos profissionais de direito a Contratada oportunizará no mínimo dois estagiários de direito que estejam cursando o 
quinto semestre, ou posterior, sob a sua inteira responsabilidade, mediante uma bolsa de valor não inferior a um salário mínimo, além 
do auxilio transporte.

Foram considerados os encargos sociais constantes da Instrução SAEB n° 013/2007 para serviço de vigilância, 44 horas, para 
fins da formação do orçamento estimado.

A contratada, mediante autorização da SAP/SJCDH, 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.

A - COMPONENTES SALARIAIS Regime Empregados  Piso Salarial  Total 
Serviço Assistencial 13
Advogado 30 horas 2                 1.560,00        3.120,00 
Assistente Social 44 horas 2                 1.615,96        3.231,92 
Médico clínico 30 horas 1                 2.288,00        2.288,00 
Médico psiquiatra 30 horas 1                 2.080,00        2.080,00 
Psicólogos 44 horas 2                 1.615,96  3.231,92 
Terapeuta Ocupacional 30 horas 1                 1.456,00        1.456,00 
Odontólogo 30 horas 1                 1.456,00        1.456,00 
Enfermeiro 44 horas 1                 1.456,00        1.456,00 
Pedagogo 44 horas 1   1.615,96        1.615,96 
Profissional de Educação Física 44 horas 1                 1.615,97        1.615,97 
Serviço Técnico / Operacional 110

Agentes de Controle (10 femininos) 12x36 diurno 60                    799,27       47.956,20 
Agentes de Controle (04 femeninos) 12x36 noturno 28                    999,09       27.974,52 
Técnico de Enfermagem 12x36 4                    799,27        3.197,08 
Cozinheiro 12x36 diurno 2                    440,12           880,24 
Ajudante de Cozinha 12x36 diurno 10                    430,02        4.300,20 
Padeiro 44 horas 1                    550,00           550,00 
Supervisor Operacional 12x36 diurno 2                    995,64        1.991,28 
Supervisor Operacional 12x36 noturno 2                 1.690,19        3.380,38 
Cinófilo 44 horas 1                    600,00           600,00 
Serviço Administrativo 22
Gerente Operacional 44 horas 1                 2.704,00        2.704,00 
Almoxarife I 44 horas 1      457,56           457,56 
Artifice 44 horas 1                    778,32           778,32 
Lavadeiras 44 horas 2                    415,00           830,00 
Motoristas de veículos leves 12 x 36 4                    600,00        2.400,00 
Nutricionista 44 horas 1                    884,00           884,00 
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Auxiliar Administrativo II 44 horas 9                    572,59        5.153,31 
Auxiliar Serviços Gerais I 44 horas 3                    430,02        1.290,06 
Subtotal 145     126.878,92 
Encargos Sociais 82,3%     104.421,00 
Estagiários de Direito 2                    415,00           830,00 

TOTAL A 147     232.129,92 

3 - 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, conforme quadro abaixo.

Resumo Jornada/Mês Empregados

Empregados 30 horas 21,72620 6

Empregados 44 horas 21,72620 27

Empregados 12x36 diurno 15,20833 82

Empregados 12x36 noturno 15,20833 30

Total 145

A alimentação para os que trabalham em regime de 44 horas corresponde apenas a um almoço; 12x36 diurno corresponde 
a três refeições (café, almoço e jantar); aos que trabalham de regime de 12x36 noturno foram atribuídas três refeições (jantar, lance e 
café, nesta ordem).  Foi prevista uma refeição para empregados da jornada de 30 horas e os preços básicos das refeições são os que 
se acham anotados no quadro abaixo, os quais também servem de parâmetros para a alimentação dos internos. A contratada também 
ficará responsável pela alimentação do efetivo da Polícia Militar do Estado da Bahia que presta serviços no Conjunto Penais de Juazeiro, 
na quantidade de 06(seis) policiais, como também da alimentação dos Servidores Públicos do Estado responsáveis pela Administração 
Prisional, na quantidade de 03(três) servidores.

Café Almoço Janta Lanche

R$ 1,52 R$ 3,61 R$ 3,61 R$ 2,27

Como assistência médica foram considerados dois itens: a assistência médica propriamente dita através de convênio com 
empresas credenciadas e os exames médicos a que se refere a Norma Regulamentadora n° 7 do Ministério do Trabalho.

O fardamento está demonstrado no final deste Título com os itens e preços considerados.

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 de R$ 2,00 e duas passagens diárias, segundo a jornada de trabalho.

Para fins de treinamento / reciclagem foram considerados os custos para os profissionais RESPONSÁVEIS PELA 
VIGILÂNCIA, com obrigatoriedade de aplicação anual e apresentação dos referidos certificados à Diretoria da unidade prisional. Os 
demais profissionais deverão ser treinados / reciclados em comum acordo com a SAP/SJCDH através de programa específico.

B –  BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS Quantidade Parâmetros Unitário Custo / Mês

Alimentação 154 19.743,17

Empregados 30 horas 6 21,72620 3,61 376,47

Empregados 44 horas 27 21,72620 3,61 2.118,00

Empregados 12x36 Diurno 82 15,20833 8,74 10.900,00

Empregados 12x36 Noturno 30 15,20833 7,40 3.376,00

Policiais Militares e Corpo Administrativo 9 11,01 2.972,70
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Assistência Médica 9.643,00

Assistência Médica 145 80% 80,00 9.280,00

Exames médicos NR.7 (anual) 145 30,00 2,50 363,00

Fardamento básico

Vide especificação 2.898,00

Seguro de Vida em grupo

Sobre cinco pisos salariais 147 0,50% 126.878,92 3.172,00

Transporte Urbano 19.363,00

Empregados 30 horas 6 43,45240 4,00 1.043,00

Empregados 44 horas 27 43,45240 4,00 4.693,00

Empregados 12x36 Diurno 82 30,41666 4,00 9.977,00

Empregados 12x36 Noturno 30 30,41666 4,00 3.650,00

Treinamento / Reciclagem 916,00

Serviço Operacional 88 12 100,00 733,00

Serviço Administrativo 44 12 50,00 183,00

132 Total B 55.735,17

4 - Despesas com Internos

A alimentação, cujos preços são os mesmo anteriormente indicados, 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.

Considerada como uma reserva técnica de valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos itens de que se constituem as 
despesas com os internos, exclusive alimentação e os programas assistenciais. 

C -  DESPESAS COM INTERNOS Reposição PU  Custo/mês 
Alimentação     71.246,00 
Cardápio: café,almoço, janta    30,41667        8,74     71.246,00 
Provedoria geral       3.106,00 
Cobertor popular, para solteiro, em lã, tipo dorme bem, 2,10x1,20m (02) anual      17,20          384,00 
Colchão, densidade 15, espuma revestida com tecido, 1880x800x100mm anual      28,30          632,00 
Lençol de algodão, de solteiro (02) anual      46,00       1.027,00 
Toalha de banho, algodão, 70cmx130 cm (02) anual      24,40        545,00 
Reserva Técnica (20%)          518,00 
Material de higiene pessoal       2.932,00 
Aparelho de barbear descartável mensal        1,99          533,00 
Creme dental (42 gramas) mensal        0,92          247,00 
Escova de dente semestral        0,76            34,00 
Papel higiênico (rolo com 40 m) quinzenal        0,80          429,00 
Sabão em pedra (200 gramas) quinzenal        1,50          804,00 
Sabonete (90 gramas) semanal        0,34          396,00 
Reserva Técnica (20%)          489,00 
Fardamento / uniformes       8.058,00 
Quatro(4) jogos de uniforme: calça(2),bermuda(2), camisa ou camiseta 
(4) anual      31,00       2.769,00 
Oito (8) cuecas anual        2,78          497,00 
Dois (2) pares de tênis anual      49,00       2.189,00 
Dois (2) pares de chinelo anual        3,20          143,00 
Dois (2) uniformes esportivo (calção, camiseta e meia). anual      25,00       1.117,00 
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Reserva Técnica (20%)       1.343,00 
Programas Diverso s     24.890,18 
Programas Educacionais / Ressocialização estimativa        5,00       1.340,00 
Programas de Capacitação / Profissionalização estimativa      20,00       5.360,00 
Programa de Assistência à Saúde (medicamentos/material odontológic o) estimativa      51,26 13.737,68 
Canteiros de Trabalho (mínimo de 10 internos) 311,25       3.112,50 
Programas Esportivos e Recreativos estimativa        5,00       1.340,00 

Total C    110.232,18 

5 - Despesas Administrativas

As despesas administrativas foram montadas com base nos custos verificados na unidade e representam as necessidades de 
atendimento das diversas despesas do gênero, estando incluído neste grupo a amortização do investimento tratado no próximo item.

D - DESPESAS ADMINI STRATIVAS  Valor/mês 
Amortização de investimentos         18.472,00 
Combustíveis e lubrificantes           4.000,00 
Consumo de água           6.029,96 
Despesa adicional de água (carro pipa - consumo 
variável)           2.600,00 
Consumo de energia elétrica         10.198,20 
Despesas de comunicação           3.404,48 
Despesas de conservação e limpeza           1.000,00 
Despesas de transporte e conexos           4.000,00 
Manutenção de veículos de serviço           1.000,00 
Manutenção equipamentos de segurança           1.000,00 
Manutenção predial           3.000,00 
Manutenção dos 26 cães(ração/vacinas/etc)           3.955,00 
Manutenção máquina reprografia               75,00 
Material de escritório           1.000,00 
Despesas de outra natureza (queda de muro, etc)           1.000,00 

Total D         60.734,64 

Como informação adicional, indicamos que o custo dos itens água, energia elétrica e comunicação dos meses de novembro e 
dezembro de 2007 e janeiro de 2008 foi de:

MÊS
nov/07 dez/07 jan/08

AGUA 5.213,56 6.438,16 6.438,16
ENERGIA 10.419,97 10.087,31 10.087,31

TELEFONE 3.093,06 3.565,76 3.554,62

6 - Bonificações, Despesas e Impostos.

Define-se CUSTO DIRETO como a soma dos Componentes Salariais, Benefícios de Empregados, Despesas com Internos e as 
Despesas Administrativas, o qual serve de base para o fechamento do Orçamento Estimado.

Prego Global Mensal Valor ( % )
A - COMPONENTES SALARIAIS       232.129,92 40,70%
B – BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS         55.735,17 9,77%
C -  DESPESAS COM INTERNOS       110.232,18 19,33%
D -  DESPESAS ADMINISTRATIVAS         60.734,64 10,65%
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Custo Direto       458.831,91 80,45%
Remuneração Empresarial         22.942,00 4,02%
Impostos de Renda           3.441,00 0,60%
Contribuição Social           2.064,80 0,36%
CPMF - 0,00%
Impostos Incidentes s/faturamento         83.074,29 14,57%
Preço Global Mensal       570.354,00 100,0%
Custo por interno           2.128,00 0,373%
Valor estimado da contra tação   17.110.620,00 ----

Considerados os seguintes parâmetros e fórmulas:
Remuneração Empresarial – 5% sobre o Custo Direto;
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ – 15% sobre a Remuneração Empresarial.
Contribuição Social, CSSLL – 9% sobre a Remuneração Empresarial.
Programa de Integração Social, PIS – 1,65% sobre Orçamento Estimado.
Contribuição para Seguridade Social, COFINS – 7,6% sobre Orçamento Estimado.
Imposto sobre Serviços, ISS – 5% sobre Orçamento Estimado.
Contribuição sobre Movimentação Financeira, CPMF – 0,38%, após as retenções de INSS (11%), ISS (5%) e IRRF (1%).

( ){ }∑ ∑−×+−
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7 - Fardamento

Uniforme Administrativo - Homem Peças PU/Peça Farda/ano Total/ano
Sapato – masculino, social em couro, solado de borracha a ntiderrapante, com 
cadarço, na cor preta. 2 49,00 98,00

Meia – masculina, social, em poliéster, adulto, cor preta. 4 5,45 21,80

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 38,11 76,22
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 28,55 57,10

Cinto – masculino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 14,75 14,75

Crachá - nome do empregado 1 5,00 5,00

Empregados 10 Total 272,87 2.728,70

 Uniforme Administrativo - Mulher Peças PU/Peça Farda/ano Total/ano
 Sapato – social, feminino, em couro, sem cadarço, na cor preta, salto de 
aproximadamente 2 cm, acabamento de primeira qualidade, solado 
antiderrapante. 2 40,25 80,50

 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 32,89 65,78
 Camisa – feminina, social, confeccionada em tecido 33% algodão e 67% 
poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na parte front al do 
lado esquerdo.] 2 38,39 76,78

 Cinto – feminino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 14,75 14,75

 Crachá - nome do empregado 1 5,00 5,00

Empregados 5 Total 242,81 1.214,05

Agente de Controle - Homem / Supervisor Operacional Peças PU/Peça Farda/ano Total/ano
Sapato – masculino, social em couro, solado de borracha antiderrapante, com 
cadarço, na cor preta. 2 49,00 98,00
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Meia – masculina, social, em poliéster, adulto, cor preta. 4 5,45 21,80

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 38,11 76,22
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 28,55 57,10

Cinto – masculino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 14,75 14,75

Crachá - nome do empregado 1 5,00 5,00

Empregados 78 Total 272,87 21.283,86

Agente de Controle – Mulher Peças PU/Peça Farda/ano Total/ano

Sapato – social, feminino, em couro, sem cadarço, na cor preta, salto de 
aproximadamente 2 cm, acabamento de primeira qualidade, solado 
antiderrapante. 2 40,25 80,50

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 32,89 65,78
Camisa – feminina, social, confeccionada em tecido 33% alg odão e 67% 
poliéster, com botões, na cor branca, manga curta, bolso na parte frontal do 
lado esquerdo. 2 38,39 76,78

Cinto – feminino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 14,75 14,75

Crachá - nome do empregado 1 5,00 5,00

Empregados 14 Total 242,81 3.399,34

Cinófilo Peças PU/Peça Farda/ano Total/ano

Bota – tipo coturno, cano longo, com cadarço, em couro, solado de borracha 
antiderrapante, na cor preta. 2 49,00 98,00
Calça – masculina, em brim, na cor preta, com ziper, com 04 bolso s embutidos, 
sendo 02 na parte traseira em sentido horizontal e 02 na lateral tipo faca, 
cintura com passadeira. 2 38,11 76,22

Camisa – em malha, 30.1, gola careca, na cor preta, manga curta. 4 28,55 114,20

Crachá - nome do empregado 1 5,00 5,00

Empr egados 1 Total 293,42 293,42

Cozinheiro / Ajudante de Cozinha / Padeiro Peças PU/Peça Farda/ano Total/ano
Conjunto em brim de calça com elástico e cordão, guarda pó com manga curta 
na cor branca 3 55,00 165,00
Distintivo / Crachá 1 5,00 5,00

Crachá - nome do empregado 4 5,45 21,80
Sapato masculino em couro sintético com solado antiderrapante, na cor preta 2 49,00 98,00
Touca em brim na cor branca 2 9,76 19,52

Empregados 13 Total 309,32 4.021,16

Lavadeira Peças PU/Peça Farda/ano Total/ano

Bota em PVC 2 27,95 55,90
Conjunto em brim de calça com elástico e cordão, blusa aberta com gola e 
manga curta, com logomarca 3 47,80 143,40

Crachá - nome do empregado 1 5,00 5,00

Meia esportiva adulto 4 5,45 21,80

Empregados 2 Total 226,10 452,20

Motorista Peças PU/Peça Farda/ano Total/ano

Botina em couro sintético com solado antiderrapante na cor preta 2 29,95 59,90
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Conjunto em brim de calça preta com elástico e cordão, blusa branca aberta 
com gola e manga curta 2 47,80 95,60

Cinto – masculino, social, em couro, fivela fixa, na cor preta. 1 14,75 14,75

Crachá - nome do empregado 1 5,00 5,00

Meia adulto, em tecido poliéster 4 5,45 21,80

4 Total 197,05 788,20

Serviço Assistencial / Nutricionista / Auxiliar de Enfer magem / Estagiários Empregados PU/Peça Farda/ano Total/ano

Guardapó branco 20 30,00 600,00 600,00

Empregados 147 Total ano 34.780,93

Total/mês 2.898,00
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Modalidade de Licitação
Concorrência Pública

Número
001/2008

INSTRUÇÕES

A proposta de preços a ser apresentada pelos licitantes poderá conter informações adicionais à planilha de preços abaixo 

exigida. A proposta que for apresenta por escrito deve ter por propósito instruir a planilha de preços ou prestar outros esclarecimentos 

necessários à sua compreensão, não devendo, sob qualquer hipótese apresentar proposições que destoem dos itens normatizados, nem 

deve apresentar variáveis ou desvios que possam permitir mais de uma única interpretação. Em caso de omissão ou divergência, 

prevalecerão os preços que constarem da planilha.

Em caso de divergência na totalização do preço proposto, serão considerados os preços unitários de cada item apresentado na 

planilha e os valores encontrados a partir destes, prevalecendo então o Preço Global Mensal apurado em relação ao proposto. 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 Edital 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.

A proposta de preço deverá conter, ainda, o montante da amortização do investimento planejado, ficando cientes os licitantes 

que o pagamento da primeira parcela da contratação só ocorrerá a partir do mês subseqüente ao inicio das atividades do Conjunto 

Penal.

As empresas deverão indicar na proposta de preços o sindicato patronal a que está vinculado, para fins da convenção ou 

dissídio coletivo da categoria de trabalhadores que prestarão serviço no Conjunto Penal de Juazeiro, na qualidade de empregados da 

Contratada.

A planilha de preços a ser obrigatoriamente apresentada pela licitante deverá obedecer, como mínimo, o detalhamento do 

modelo da página seguinte.
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Planilha de Composição de Preços

A – COMPONENTES SALARIAIS

Posto de Serviço Empregados Piso Salarial Adicional Salário Mensal
SERVIÇO ASSISTENCIAL
Advogado 02
Assistente Social 02
Médico clínico 01
Médico psiquiatra 01
Psicólogos 02
Terapeuta Ocupacional 01
Odontólogo 01
Enfermeiro 01
Pedagogo 01
Profissional de Educação Física 01
SERVIÇO TÉCNICO / OPERACIONAL
Agentes de Controle 44 horas 0
Agentes de Controle 12x36 diurno 60
Agentes de Controle 12x36 noturno 28
Técnico de Enfermagem 12x36 diurno 4
Cozinheiro 12x36 diurno 2
Ajudante de Cozinha 12x36 diurno 10
Padeiro 44 horas 1
Supervisor Operacional 12x36 diurno 2
Supervisor Operacional 12x36 noturno 2
Cinófilo 12X36 diurno 1
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
Gerente Operacional 1
Almoxarife I  1
Artífice 1
Lavadeiras 2
Motoristas de veículos leves 4
Nutricionista 1
Auxiliar Administrativo II 9
Auxiliar de Serviços Gerais I 3
SUBTOTAL 145
Encargos Sociais
Estagiários de Direito 2
Total A 147

B – BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS
Alimentação
Assistência Médica
Fardamento
Seguro de Vida em grupo
Transporte Urbano
Treinamento / Reciclagem
Total B

C – DESPESAS COM INTERNOS
Alimentação
Provedoria geral
Material de higiene pessoal
Fardamento / Uniforme
Programas Educacionais / Ressocialização
Programas de Capacitação / Profissionalização
Programa de Assistência à Saúde



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH

PARECER PGE PA-EMH–45/08 - Concorrência nº001/2008 - fls. 32 -         Visto PGE

Programas Esportivos e Recreativos

Total C

D – DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Amortização de investimentos
Combustíveis e lubrificantes
Consumo de água
Despesa adicional de água (carro  pipa - consumo variável)
Consumo de energia elétrica
Despesas de comunicação
Despesas de conservação e limpeza
Despesas de transporte e conexos
Manutenção de veículos de serviço
Manutenção equipamentos de segurança
Manutenção predial
Manutenção dos 26 cães(ração/vacinas/etc)
Manutenção máquina reprografia
Material de escritório
Despesas de outra natureza (queda de muro, etc)
Total D

CUSTO DIRETO (TOTAIS: A+B+C+D)
Remuneração Empresarial
Impostos de Renda
Contribuição Social
CPMF (contribuição extinta em dezembro de 2007)
Impostos Incidentes s/faturamento - PIS/COFINS/ISS
PREÇO GLOBAL MENSAL
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (30 MESES)

Fórmulas:

( ){ }∑ ∑−×+−
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oCustoDiret

TotalA
eCoeficient =α

αβ eCoeficienteCoeficient −=1

SSiinnddiiccaattoo::

Salvador _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________
RRAAZZÃÃOO SSOOCCIIAALL

CCNNPPJJ
NNOOMMEE DDOO RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE LLEEGGAALL

EE AASSSSIINNAATTUURRAA

Canteiros de Trabalho (mínimo de 10 internos)
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ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME

Modalidade de Licitação
Concorrência Pública

Número
001/2008

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como 

nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, 

conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e 

demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame etc). 

Salvador _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________
RRAAZZÃÃOO SSOOCCIIAALL

CCNNPPJJ
NNOOMMEE DDOO RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE LLEEGGAALL

EE AASSSSIINNAATTUURRAA
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Modalidade de Licitação
Concorrência Pública

Número
001/2008

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para 

os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, 

(    ) nem menor de 16 anos. 

(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Salvador _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________
RRAAZZÃÃOO SSOOCCIIAALL

CCNNPPJJ
NNOOMMEE DDOO RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE LLEEGGAALL

EE AASSSSIINNAATTUURRAA
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E A 
EMPRESA...

O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, CNPJ nº nº 14504377/0001-92, situada 
à situada à 4ª Avenida, nº 400, Centro Administrativo da Bahia, neste ato representada pela sua titular Dra. MARÍLIA MURICY 
MACHADO PINTO, autorizado pelo Decreto nº s/n, publicado no D.O.E. de 09/01/2007, doravante denominado CONTRATANTE e a 
Empresa _____________ CNPJ nº______, Inscrição Estadual/Municipal nº ________, situado à ________________, adjudicatária 
vencedora do pregão/concorrência/tomada de preços/convite nº _____, Processo Administrativo nº _____, neste ato representada pelo 
Sr(s). ______________, portador(es) do(s) documento(s) de identidade nº ________, emitido(s) por ______, doravante denominada  
apenas CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Estadual nº 9.433/05, mediante as cláusulas e condições 
a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a Operacionalização do Conjunto Penal de Juazeiro, de acordo com as especificações constantes 
do Anexo I do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela 
CONTRATADA.

§1°. É permitida a subcontratação parcial do objeto, no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor global mensal, com a 
apresentação da certidão de antecedentes criminais dos empregados da subcontratada vinculados ao Contrato. É vedada a 
alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que possa prejudicar a execução do contrato, 
submetida a prévia apreciação do contratante. 

§2°. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1o e 2o do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/05.

§3°. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§4°. Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, 
devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, 
mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo 
controle.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da assunção da gestão da unidade prisional será de trinta (30) meses, admitindo-se a 
sua prorrogação nos termos do inc. II do art. 140, da Lei Estadual n° 9.433/2005, observado o estabelecido no caput e no § Único do 
art. 142 desta Lei.

§1°. A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. II do art. 140 da Lei Estadual nº 9.433/2005, está condicionada à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo aditivo.

§2°. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

O Contratante pagará à Contratada o preço de (especificar)  

§1°. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com investimentos, material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, 
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela 
CONTRATADA das obrigações.

§2°. Todos os equipamentos necessários a assunção das obrigações pelo Contratado, previstos como investimentos no 
Orçamento Estimado, Titulo B do Anexo I e Anexo IX deste Edital serão incorporados ao patrimônio do Estado da Bahia ao final 
da vigência do contrato, em bom estado de conservação.

§3°. Estima-se para o contrato o valor global de R$ _____________, correspondente o valor mensal de R$ _________

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade Gestora: Fonte: Projeto/Atividade: Elemento de despesa:

16500 00 14.122.503.2185 31.90.34 - 33.90.37 - 33.90.39

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Em consonância com o §5º do art. 6º, combinado com a letra “a” do inc. XI do art. 79 da Lei 9.433/05, os pagamentos devidos à 
contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados 
da data de verificação do adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.

§1°. As situações a que alude o Decreto Estadual nº 9.265/04, além da emissão de notas fiscais modelos 1 ou 1-A, sujeitar-se-
ão, nas hipóteses previstas, à emissão de nota fiscal eletrônica.

§2°. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua regularização por parte da 
contratada.

§3°. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data 
do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

§4°. O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços ocorridos 
no mês, com base no valor do preço vigente.

§5°. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a 
prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.

§6°. Define-se como data do inicio da prestação dos serviços pela Contratada o dia da assunção da gestão da unidade prisional, 
após a verificação do cumprimento das exigências do Edital e autorização do Superintendente de Assuntos Penais.

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

Visando à manutenção das condições da proposta durante o curso da execução do contrato, os preços serão corrigidos, 
mediante a seguinte fórmula:

( ){ } PreçoAtual1INPC.βSalarial.a.NovoPreço x ×+∆+∆Ε+= 1

Onde:

a) Variação Salarial – Variação Salarial decorrente de convenção coletiva, arquivada na DRT, sentença normativa ou acordo 
coletivo homologado pela Justiça do Trabalho, decorrente de dissídio coletivo da categoria correspondente ao sindicato patronal 
que a licitante está vinculado e que deverá ser indicado na proposta de preços;

b) Variação INPC - Variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE verificada dentro da periodicidade permitida em 
lei federal, considerada a partir da data da apresentação da proposta;

Preço Atual – Preço original contratado ou Novo Preço calculado no último reajuste;

Novo Preço – Preço a ser praticado a partir da data da majoração;

e os coeficientes abaixo:

Coeficiente Ex Coeficiente Alfa Coeficiente Beta

Parágrafo Único - A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05, dependerá de requerimento 
do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou 
excessivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas decorrentes de lei, obriga-se 
a:
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a) quando da assunção dos serviços, apresentar a relação contendo os nomes e os números do CPF, Carteira Profissional e 
PIS dos seus empregados que serão vinculados à prestação dos serviços, com a certidão de antecedentes criminais de cada um 
deles apresentando, toda vez em que ocorrer a substituição de empregados, as informações e antecedentes de cada um deles; 

b) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução dos serviços, 
inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, 
dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar 
as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

c) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo 
CONTRATANTE;

d) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa e 
eficiente dos serviços objeto deste contrato;

e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem 
solicitadas;

f) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;

g) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata correção, 
sem ônus para o CONTRATANTE;

h) responder perante o CONTRATANTE pela conduta, freqüência, pontualidade e assiduidade de seus empregados e efetuar as 
substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o 
CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão 
de qualquer um dos seus empregados vinculados à execução do presente contrato;

i) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais 
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os 
serviços; 

j) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os equipamentos 
e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as instalações na mais perfeita 
condição de funcionamento;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou 
em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o 
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por 
exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

l) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

m) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos 
serviços;

n) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades 
e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e 
Municipal, relativas aos serviços prestados;

o) instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadores de boa conduta e capazes de 
realizar os serviços ora contratados;

p) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas as despesas 
decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras especificadas nos 
dissídios ou convenções coletivas;

q) pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução 
dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-
se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato 
para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;

r) apresentar mensalmente ao CONTRATANTE cópia da folha de pagamento dos seus empregados vinculados ao presente 
contrato, na forma prevista no §5º do art. 31 da Lei 8.212/98;

s) comprovar mensalmente  o fornecimento de vale transporte e alimentação aos seus empregados vinculados ao presente 
contrato, bem como o recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena de, em caso de 
recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da folha de pagamento, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes 
forem devidas até o cumprimento desta obrigação;
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t) fornecer o fardamento padrão nas quantidades previstas e todo e qualquer material necessário ao bom desempenho do 
serviço;

u) apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos empregados demitidos, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos;

v) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução 
deste contrato;

w) devolver ao Contratante os bens móveis e imóveis cedidos em razão de contrato em perfeitas condições de uso e 
funcionamento, à ocasião do término do ajuste.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da 
assinatura;

b) realizar o pagamento pela execução do contrato;

c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na  imprensa  oficial, condição  
indispensável  para  sua  validade  e  eficácia,  no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

d) fornecer local para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios da CONTRATADA;

e) facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, às instalações onde os 
mesmos serão executados;

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de Execução do presente contrato será o de empreitada por preço global;

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, 
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total 
responsabilidade na execução do contrato.

§1°. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, sendo certo que, esgotado o 
prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á 
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

§2°. O recebimento definitivo do serviços deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros. 

§3°. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos 
demais, mediante recibo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 185 da Lei Estadual 9.433/05, com as cominações inerentes, 
a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será 
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na hipótese de 
negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

§1°. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais 
sanções previstas na lei.

§2°. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo 
que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua 
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

§3°. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
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A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei Estadual nº 
9.433/05.

§1°. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX 
e XXI do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05.

§2°. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que haja culpa 
do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 168 do 
mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido 
no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA

Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da assinatura, apresentará garantia 
correspondente a 05% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em favor do CONTRATANTE, podendo optar por uma das 
modalidades previstas no §1º do art. 136 da Lei Estadual nº 9.433/05, ficando esclarecido que a garantia deverá ter seu valor 
atualizado nas mesmas condições do contrato. Também, na mesma ocasião deverá prestar a garantia no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor dos bens cedidos pela Administração.

§1°. A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura de multas, desde que 
não tenha havido rescisão do contrato.

§2°. Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia.

§3°. Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar inadimplente com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados.

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das 
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, ____ de ________ de 200__.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas Testemunhas
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Modalidade de Licitação
Concorrência Pública

Número
001/2008

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso IV do art. 

101 da Lei Estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação

Salvador _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________
RRAAZZÃÃOO SSOOCCIIAALL

CCNNPPJJ
NNOOMMEE DDOO RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE LLEEGGAALL

EE AASSSSIINNAATTUURRAA

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA NO ENVELOPE “B” -
HABILITAÇÃO
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ANEXO VII - MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO 
E DO PESSOAL TÉCNICO

Modalidade de Licitação
Concorrência Publica

Número
001/2008

Indicamos, para os fins do inciso III do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, as instalações, o aparelhamento e pessoal 
técnico adequado e disponível para realização do objeto da licitação, como sendo:

Salvador _____de __________________ de  200__.

RESPONSÁVEL CARGO E MATRÍCULA
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ANEXO VIII - TERMO DE CONCESSÃO DE USO

Modalidade de Licitação
Concorrência Publica

Número
001/2008

O ESTADO DA BHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E 

DIREITOS HUMANOS, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SECRETÁRIA DE 

ESTADO...................................................., DENOMINADO CONCEDENTE, E A 

EMPRESA .......................... DENOMINADA CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constituem objeto deste TERMO de CONCESSÃO de Uso o bem imóvel e os bens móveis constantes da 

relação anexa.

x) O CONCEDENTE entrega o bem imóvel e os bens móveis, nas condições de uso indicadas no Termo de Vistoria anexo, que 

faz parte integrante deste Termo e do Contrato nº ___.

y) O CONCESSIONÁRIO responsabilizar-se-á pela conservação e manutenção necessária, durante a vigência do Contrato a que 

se vincula este Termo, e pelo ressarcimento dos danos causados ao bem imóvel e aos bens móveis cedidos.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCESSIONÁRIO fica obrigado a utilizar os bens objeto desta concessão de uso  exclusivamente na 

administração do Conjunto Penal de Juazeiro.

CLÁUSULA QUARTA: O CONCEDENTE reserva-se ao direito de vistoriar os bens objeto deste Termo, para efeito de controle de uso, 

quando entender necessário, por si ou prepostos credenciados.

 CLÁUSULA QUINTA - A devolução dos bens cedidos se dará quando da extinção  do Contrato nº ___ a que este Termo esta 

vinculado, ou na hipótese de sua rescisão ou denuncia.

CLÁUSULA SEXTA: Aos casos omissos do presente TERMO aplicam-se os dispositivos contratuais e legais pertinentes, ficando eleito o 

foro da Comarca de Salvador, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para esse mister.

E por estarem de pleno acordam, firmam o presente em 02(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para que 

produza os efeitos de fato e de direito.

Salvador (Bahia),   de                                de 2007.

CONCEDENTE CONCESSIONÁRIO

TESTEMUNHAS TESTEMUNHAS
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ANEXO IX -  RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS – INVESTIMENTOS –
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. MÁQUINA FOTOCOPIADORA

Multifuncional - Copiadora e Impressora Digital nova, de primeiro uso;

. Velocidade: a partir de 20 ppm

. Redução e Ampliação: 50% À 200%

. Tamanho originais e cópias: até Oficio I

. Resolução: 600 x 600 dpi

. Gramatura de papel aceitável: 64 a 130g/m2

. Capacidade Operacional: 8.000 páginas/mês 

2. EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Equipamentos para comunicação interna / externa via rádio, com o mínimo de 02 (dois) canais: 01 (um) fixo base; 03 
(três) veiculares; e  20 (vinte) portátil, conforme especificação.

Terminais de rádio fixo (01) e móvel - veicular (03) para a comunicação no modo convencional em VHF, na faixa de 138 
a 181 MHz, em simplex ou semi-duplex com repetidora, com as seguintes especificações mínimas

Características Gerais:

• Três (3) idiomas suportados. Inglês, português e espanhol;
• Freqüências de recepção e transmissão múltiplos de 12’5,10, 6’25, ou 5 Khz;
• Menu de telas programáveis;
• Código de acesso (4 dígitos numéricos);
• Iluminação de display e teclado programável;
• Seleção de contraste LCD;
• Programável via PC;
• Atribuição de funções de teclas programáveis;
• Controle de volume de áudio e de avisos acústicos;
• Habilitação/Desabilitação de relé;
• Ativação de relé por conector traseiro com chamada entrante;
• Visualização de chamadas recebidas;
• Referência PLL 5/ 6.25/ 10/ 12.5 KHz;
• Conexão traseira para pedal PTT ou pedal de emergência;
• Seleção manual pelo usuário da troca de sistema, entre convencional e MPT-1327;
• Possibilidade de 2 tipos de frentes:

o Frente simples. Com display LCD de 5 dígitos e 10 símbolos. Teclado de 10 teclas;
o Frente completa. Com display LCD de 2 linhas de 10 caracteres alfanuméricos e 18 símbolos. Teclado de 
21 teclas;

• Até 100 canais com frente simples, e até 200 canais com frente completa;
• Exploração de canal prioritário;
• 10 grupos de scanner com até 10 canais cada um;
• Textos associados a canais e códigos;
• Limitação do tempo de emissão por canal;
• Subtom ou DCS independente por canal para Tx e Rx;
• Indicação de portadora mediante led em cor verde;
• Indicação de emissão mediante led em cor vermelha;
• Possibilidade de edificação e seleção de grupos de scanner;
• Abrir/Fechar um canal de 5 tons;
• Seleção de lançamento de tramas auxiliares;
• Comutação de potência;
• Ativação/ Desativação de scanner, prioridade, avisos de teclado e criptografia;
• Variação do código de destino em canais de tons com dígitos variáveis;
• Funcionalidade Voting Inicial e Voting Contínuo;
• Comandos via rádio: desabilitação do equipamento com possibilidade de recuperação, desabilitação permanente do 
equipamento, ativação/desativação de criptografia;
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•  Quatro (4) Entradas / Saídas programáveis, uma entrada fixa, e uma entrada e duas saídas adicionais com a 
possibilidade de programar as seguintes funções para as entradas PTT, Pedal de emergência, Entrada digital (função 
como AUX, Acendedor eletrônico, para as saídas (Saída digital: funções como relé).

Características do Transmissor:
• Potência de saída: programação de 1 a 45 W em quatro níveis
• Estabilidade em freqüência: melhor que 3 ppm.
• Desvio máximo: canalização 12,5 KHz - 2,5 KHz; canalização 25,0 KHz: - 5 KHz.
• Ruído de modulação: melhor de 40 dB
• Distorção harmônica: menor de 4%.
• Potência no canal adjacente: canalização 12,5 KHz:< 60 dBc;  canalização 25,0 KHz:< 70 dBc.
• Radiação parasita: menor de –36 dBm (freqüências menores de 1 GHz); menor de –30 dBm (freqüências 
superiores a 1 GHz).
• Resposta de B.F.: pré-acentuação de +6 dB/oct.

Características do Receptor:
• Tipo de conversão: superheterodino.

• Sensibilidade: ≤ 0.45 µ V para 20 dB SINAD;   ≤ 0.25 µ V para 12 dB SINAD

• Freqüências intermediárias: 45 MHz   e   455 KHz

• Atenuação respostas parasitas: maior de 80 dB.

• Seletividade do canal adjacente: canalização 12,5 KHz:maior  de 60 db;canalização 25 KHz:maior  de 70 db

• Proteção contra intermodulação: maior de 65 dB.

• Radiação parasita por condução:menor de -57 dBm.

• Proteção sobre o canal útil: entre -12 dB  e  0 dB.

• Resposta de BF: desacentuação de 6 dB/oct.

• Ruído de modulação: melhor de 40 dB.

• Distorção harmônica: menor de 4%.

• Potência de áudio: 4 W sobre 4 ohm, distorção menor de 10%.

• Impedância de saía de áudio: 4 ohm.
Acessórios:

Rádio Móvel
• Antena veicular tipo omnidirecional, equipada com suporte, cabo coaxial RG 58 e conector compatível com rádio, 
faixa 138-181 MHz, ganho 3dB;
• Cabo de alimentação para conexão em bateria automotiva.

Rádio Fixo
• Antena plano terra, de 3x5/8λ, equipada com 40 m de cabo coaxial RG 213 e conector compatível com rádio, faixa 
138-181 MHz, ganho 9dB;
•  Fonte de alimentação com entrada 110/220 VAC e saída 12 VDC/12A, incluindo cabo de alimentação para conexão 
com o rádio

Rádios transceptores portáteis (20), compacto, tribanda, freqüência 500 a 900 mhz com as seguintes características 
mínimas:

• potência mínima de 5 watts;
• display de cristal líquido;
• capacidade de memória mínima de 500 dígitos;
• receptor scanner;
• potência ajustável;
• teclado alfanumérico;
• subtom CTCSS/DCS;
• demodulação em AM e FM;
• bateria recarregável
• garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.

Os rádios transceptores portáteis devem ser fornecidos com kit completo contendo: radio, bateria recarregável, carregador de 
mesa; clip de cinto e manual em português.
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3. INFORMÁTICA

01 (uma) IMPRESSORA a laser / led, monocromática, 19 ppm, 600 dpi, 16 MB, interface paralela ou USB, interface 
Ethernet 10/100, 10.000 paginas/mês. - Tecnologia de impressão por eletrofotografia a laser ou LED; - Resolução real 
mínima: 600 x 600 dpi; - Velocidade mínima de 19 ppm (papel carta 600 dpi); - Memória mínima 16 MB; - Tipos de papel: 
carta, legal, executivo, A4, envelopes e transparências; - Uma interface paralela padrão IEEE1284 ou uma interface USB 
(incluir cabo); - Uma interface Ethernet 10/100 (externa ou interna); - Incluir software para gerenciamento remoto. -
Suportar impressão de 10.000 paginas / mês; - Entrada de papel para no mínimo 250 folhas; - Tensão de entrada 110V +/-
10%; - Manuais de instalação, configuração e operação; - Garantia integral de 1 ano com assistência técnica "on-site" e 
solução do problema ou reposição do equipamento defeituoso em ate 2 dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao 
dia do chamado.

4. Veículos

02 (dois) veículos de passageiro novo (zero km), movido à gasolina, 04 portas, capacidade para 05 ocupantes, ar 
condicionado, na cor branca, com aplicação de pintura, na lateral das portas dianteiras do veiculo, da logomarca USO 
EXCLUSIVO EM SERVIÇO em fundo preto e letras brancas tipo Futura Demi Bold, 110 pontos, em tinta brilhante;

logomarca do Governo do Estado da Bahia nas cores azul pantone 288C, azul pantone 300C e vermelho pantone 485C, com a 
inscrição GOVERNO DA BAHIA TERRA DE TODOS NÓS, fonte times new roman, tinta vinílica preta brilhante.

Dados Técnicos: Potência liquida máxima 66 cv; Torque liquido máximo 8,87 (8,9) mkgf; Velocidade máxima 150 km/h; 
Aceleração de 0 a 100 km/h em 18.2 s; Sistema de alimentação injeção eletrônica; Direção mecânica; Freios a disco nas 
rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseiras.

01 (um) veículo, para transporte de internos adaptado de passageiros, furgão longo, movido a diesel, cor externa/interna e 
grafismo conforme padrão da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, novo (zero km), tendo como principais características 
para adaptação:
Externa:
- carroceria confeccionada em aço;
- teto sobre-elevado, podendo ser em PRFV (plástico reforçado em fibra de vidro), desde que original de fabrica;
- uma porta lateral deslizante;
- duas portas traseiras, com abertura de ate 270 graus;
- duas janelas com vidros corrediços nas laterais do veiculo, podendo uma janela ser instalada na porta corrediça;
- estribo sob as portas traseiras, para facilitar o embarque dos custodiados;
- conjunto sinalizador acústico visual em "V", com 05 módulos (02 azuis nas extremidades, 02 vermelhos e 01 branco 
transparente ao centro).
Compartimento de cela:
- localizado na parte traseira do veiculo, com acesso pelas 02 portas traseiras;
- capacidade para comportar ate 06 custodiados;
- assoalho e bancos em um conjunto único, revestidos em chapa lavrada de duralumínio, com espessura mínima de 2,2mm, 
sendo que o assoalho devera possuir drenos;
- revestimento frontal, lateral e teto do compartimento em chapa de aço;
- coifas captadoras de ar nas laterais do veiculo, permitindo boa ventilação dentro do compartimento;
- divisória transversal em aço, entre o compartimento dos policiais e custodiados, com visores tipo janelas para inspeção;
- 02 luminárias vigias, com tela de proteção, controladas da cabine do motorista;
- divisória longitudinal em aço, separando o compartimento em dois cômodos para o transporte dos custodiados;
- banco dos custodiados com porta algemas (1,2 a 1,5 m de comprimento)
- porta tipo grade na traseira, trancada com sistema de trava, de modo a impedir a saída (fuga) dos custodiados, quando 
aberta as portas traseiras originais do veiculo;
- vidros originais das portas traseiras, com película opaca, mantendo a entrada da luminosidade natural no compartimento;- -
- 02 ventiladores e 02 exaustores fixados sobre o compartimento, controlados da cabine do motorista
Compartimento dos policiais:
- banco estofado da cabine original do veiculo, revestido em courvin cinza, para comportar o motorista e ate dois policiais, 
com reforços nas regiões de apoio dos cintos e das armas;
- instalação de dois bancos estofados, revestidos em courvin cinza, frontal um ao outro, no sentido transversal do veiculo, 
para comportar ate 05 policias em cada banco, com cinto de segurança e reforços nas regiões de apoio dos cintos e das 
armas;
- dois balaústre transversais no teto, de coluna a coluna, um para cada banco, para apoio dos policiais;
- piso revestido em chapa lavrada de duralumínio com espessura mínima de 2,2mm;
- 02 luminárias fluorescentes;
- suporte para armas calibre 12 e cassetetes sobre a cabine;
· porta prancheta com iluminação no painel;
- farol localizador móvel, para ligação na tomada do acendedor, com fio liso de 10 metros;
- radio transceptor VHF/FM com 16 canais e sistema de rastreamento via satélite;
- protetor contra furos de ate 6 mm em pneus, injetável pelo bico, a base de etileno glicol, fibras, sólidos e thixogel. 
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Dados Técnicos: Motor mínimo 2.5 diesel turbo; Potencia liquida máxima não inferior a 100 cv; Direção hidráulica; Freios a 
disco nas 04 rodas; Tração traseira; Comprimento interno mínimo 3.20m; Largura interna mínima 1.70m; Altura interna 
mínima.

5. Bloqueador de Celular

01 (um) bloqueador de celular para sistema de segurança com gerador de RF, amplificador, módulo radiante (antenas, 
caos e conectores), módulo de alimentação de energia, com as seguintes características:

• Freqüência de bloqueio: AMPS, TDMA, CDMA, GSM;

• Potência de saída de 16W;

• Raio de ação de no mínimo 50 metros;

• Com instalação.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH

PARECER PGE PA-EMH–45/08 - Concorrência nº001/2008 - fls. 47 -         Visto PGE

ANEXO X -  CONDIÇÕES SUPLEMENTARES

1. Programa Assistencial

Como condição para a assunção da gestão da unidade prisional a empresa deve apresentar, em complementação ao indicado 
no Título A, medidas que aprimorem a capacidade intelectual e profissional dos internos e, concomitantemente, possibilitem reduzir as 
tensões, minimizando as possibilidades de rebeliões, fugas, intrigas e inimizades que desarmonizam a convivência mútua. 

A complementação deverá ser efetuada através de programas descritivos dos objetivos a alcançar, formular cronograma de 
execução, e as demais considerações que julgar necessário.

Programa Educacional – Apresentar as alternativas educacionais adicionais que serão facultadas aos internos, com fins 
profissionalizantes, inclusive as respectivas certificações, e as entidades que ministrarão estes cursos. 

Programa Laboral - Demonstrar como a força de trabalho dos internos poderá ser aproveitada na produção de bens ou 
serviços, indicando os insumos, os potenciais consumidores e a renda que poderá ser gerada.

Assistência Social – Informar quais os programas de assistência social que serão oferecidos aos internos, indicando a forma 
de aplicação.

Assistência ao Egresso – Apresentar os programas que serão disponibilizados aos egressos para facilitar o seu retorno à 
convivência social e a forma de aplicação.

A Contratada deverá apresentar dois programas para cada uma das áreas, ficando devidamente entendido que a 
quantidade de programas aqui especificada não limita as possibilidades de outros programas que possam ser desenvolvidos durante a 
execução do contrato, por iniciativa da contratada, por órgãos da comunidade ou pela SJCDH / SAP.

Os programa deverá considerar um prazo de implantação imediato, até três (3) meses da assinatura do contrato; de curto 
prazo maior que três (3) e até cinco (5) meses do contrato; de médio prazo maior que cinco (5) e até oito (8) meses; e finalmente o 
longo prazo, maior que oito (8) e até treze(13) meses da assinatura do contrato.

Os cronogramas dos programas deverão estar distribuídos uniformemente desde o início da sua execução, a partir da 
assinatura do contrato e até o 13° mês, não sendo admitidos dois programas com mesma data de implantação, ficando entendido que, 
na execução do contrato, poderão ser readequados os cronogramas propostos, aumentando ou reduzindo os tempos nele indicados, 
em face das necessidades da unidade prisional e da possibilidade real de implantação do respectivo programa.

Os Projetos devem ser validados por profissionais capacitados, com formação pertinente aos objetivos de cada Programa.

2. Recursos Humanos

Como condição para assunção da Unidade Prisional a empresa contratada deve apresentar a relação de empregados 
vinculados ao contrato com os respectivos atestados de bens antecedentes.

Os recursos humanos que atuarão na unidade prisional deverão ser apresentados através de Curriculum Vitae onde conste a 
formação acadêmica e do tempo de experiência nas respectivas áreas de atuação dos sócios, responsável técnico, gerente operacional, 
cinófilos e instrutores.

A experiência profissional deverá ser comprovada através de folhas da carteira profissional (retrato, identificação e contrato 
de trabalho); decretos de nomeação e exoneração; contrato social consolidado, com as respectivas alterações; ou mediante prova de 
inscrição na entidade profissional e do recolhimento das contribuições ao INSS, para os profissionais que atuaram sem vínculo 
empregatício. 

Deverão ser apresentados currículos dos sócios que, no mínimo, representem 2/3 do capital social da licitante vencedora, 
além do responsável técnico, do gerente operacional, dois currículos de instrutores e do cinófilo.

Junto com os currículos a licitante deve fazer a prova dos títulos relacionados através de cópias autenticadas ou cópias 
simples, neste caso apresentar os originais em separado para autenticação, documentos probatórios. Além da documentação 
mencionada deverão ser apresentadas, ainda, certidões negativas de protestos de títulos, de execuções judiciais, de débitos com União 
e atestado de bons antecedentes, do domicílio.

A transferência do controle acionário da contratada, no todo ou em parte, implica na necessidade de apresentação e 
avaliação dos currículos dos novos sócios, bem como das mesmas certidões anteriormente descritas, ficando entendido que a existência 
de fatos desabonadores, em relação a este, implica no desfazimento do contrato.
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2. Condições adicionais

A apresentação de proposta e, conseqüentemente, a participação no processo licitatório implica, necessariamente, na 
aceitação das condições estipuladas neste edital, dentre as quais a de assunção da gestão da unidade no prazo de até sessenta (60) 
dias contados da assinatura do contrato.

Considera-se como descumprimento total do contrato o não atendimento às condições suplementares previstas neste Anexo, 
com a apresentação dos programas e currículos; a não demonstração da capacidade para o investimento indicado no Anexo I, Titulo B 
– Orçamento Estimado; e a não assunção da gestão da unidade prisional no fixado no parágrafo anterior.

Obriga-se a empresa vencedora implantar uma biblioteca constituída com livros didáticos, literatura e livros técnicos em bom 
estado de conservação de forma a alcançar até o final do contrato uma quantidade de mínima de cinco livros por detento.

De igual modo dotará o conjunto penal de uma videoteca, fitas ou DVD, constituída prioritariamente por obras técnicas e 
ilustrativas, podendo, ainda agregar filmes não violentos ou que atentem contra a vida de forma vulgar e gratuita.  

4. Esclarecimentos sobre a habilitação.

i. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL igual ou superior  a 2,20 (dois inteiros e vinte centésimos)

ngoPrazoExigívelLoculantePassivoCir

LongoPrazoRealizávellanteAtivoCircu
idezGeralIndiceLiqu

+
+

=

ii. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE igual ou superior a 2,00 (dois inteiros)
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ANEXO XI - MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA OBRIGATÓRIA

Modalidade de Licitação
Concorrência Publica

Número
001/2008

Atesto que, nesta data, perante mim, compareceu a pessoa abaixo identificada, na qualidade de representante da empresa 

interessada na Concorrência Pública acima mencionada e visitou as dependências do Conjunto Penal de Valença, a Rua Pitanguinha, 71 

Baixa Alegre, Valença – Bahia, a fim de tomar conhecimento das suas condições locais e físicas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente atestado.

Nome do credenciado

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Documento de identidade Órgão Expedidor CPF/MF

Residência

Cidade Estado CEP

Nome da Empresa

Endereço / Sede

Cidade Estado CNPJ

Salvador _____de __________________ de  200__.

SERVIDOR RESPONSÁVEL, CARGO E MATRÍCULA

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA NO ENVELOPE “B” -
HABILITAÇÃO
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ANEXO XII – CARDÁPIO SUGERIDO PELO ESTADO

1. DESJEJUM 

1. 1- CARDÁPIO
a) Café, com leite e açúcar;
b) Pão com margarina;  
c) Lelê, cuscuz ou ovo cozido, ou fruta, ou canjica, ou mingau, ou mungunzá, ou arroz doce, ou batata doce, ou banana da 
terra, ou milho cozido.

1.2 - GRAMATURAS
8. Café: 10 g. para 150 ml. (em pó, torrado, de boa qualidade, com selo de pureza da ABIC)
9. Leite: 100 ml. (tipo C)
10. Açúcar: 20 g. (cristalizado, de boa qualidade)
11. Pão francês: 100g. (02 unidades)
12. Margarina: 10 g.
13. Mingau ou similar: 250 ml
14. Ovo cozido: (01 unidade)
15. Banana da Terra: (01 unidade)
16. Batata doce: 100 g.
17. Milho: (01 unidade)
18. Lelê, cuscuz ou canjica: 100 g.

OBS: Na preparação das refeições, não será aceito óleo de algodão.

2. ALMOÇO

2.1 - CARDÁPIO
a. Feijão: (mulatinho, fradinho, preto ou branco) e seus acompanhamentos (charque, toucinho).
b. Arroz ou espaguete ao molho.
c. Carne: (boi, bode, frango, fígado ou porco) cozida, frita, grelhada, empanada.
d. Peixe: moqueca, ensopado, frito ou empanado.
e. Vegetais: A,B e C (saladas cruas e cozidas e pires).
f. Farinha de mandioca.
g. Sobremesas: doces em geral ou frutas.
h. Refresco de frutas, de sabores variados.

2. 2 - GRAMATURAS
a) Feijão: 60 g. in-natura (charque 10 g., toucinho 5 g.)
b) Arroz: 70 g. in-natura ou massa: 50 g.
c) Carne bovina: 200 g. in-natura (de 1ª qualidade, limpa e sem osso)
d) Frango: 250 g. in-natura (congelado, do tipo peito ou coxa e sobrecoxa)
e) Fígado: 180 g. in-natura (bovino, de boa qualidade)
f) Peixe em posta: 250 g. in-natura (boa qualidade, sem cabeça, sem vísceras,)
g) Carne suína: (sem osso) 200 g. (carré ou pernil, de boa qualidade)
h) Carne suína: (com osso) 250 g. (carré ou pernil, de boa qualidade)
i) Carne de caprino: (sem osso) 200 g. (carré ou pernil, de boa qualidade)
j) Carne de caprino: (com osso) 250 g. (carré ou pernil, de boa qualidade)
k) Farinha de mandioca:  80 g.
l) Vegetais:  A, B e C  150 g. in-natura
m) Doces: industrializados e individual 20 g. caseiro 40 g.
n) Frutas: 100 g. 
o) Refresco: 250 ml 

OBS: Não será aceito peixe de água doce.

3.  JANTAR

3.1 - CARDÁPIO
a) Feijão: (mulatinho, fradinho ou branco) e seus acompanhamentos (charque e toucinho) 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.
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f)Sobremesas: Doce de corte, caseiros ou industrializados, ou frutas.
g) Pão.
h) Cafezinho.

3.2 - GRAMATURAS
α) Feijão: 60 g. in-natura - charque 10 g., toucinho 5 g.
β) Sopa: vegetal - 50 g., massa - q.s. e temperos - q.s.
χ) Arroz: 60 g. ou massa  50 g.
δ) Carne bovina: 200 g in-natura.
ε) Frango: 250 g. in-natura
φ) Peixe filé: 200 g.
γ) Carne suína: sem osso 200 g. in-natura
η) Carne suína: com osso 250 g. in-natura
ι) Farinha de mandioca: 60 g.
ϕ) Vegetais: A, B e C 120 g.
κ) Doce: de corte e caseiro 40 g.,industrializado individual 20 g.
λ) 2.12. Cafezinho: 50 ml.
µ) 2.13. Pão: 1 unidade  (50 g.)

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, torradas ou biscoito, cafezinho ou 
Tropical 2: 03 frutas, patissaria, cafezinho

4.2 - GRAMATURAS
a) Suco: 250 ml ( 100 g. de polpa, açúcar q.s.)
b) Sanduíche: pão francês ou fatia ( 50 g. = 01 unidade) 
c) Hambúrguer: carne moída 50 g.
d) Queijo: 40 g.
e) Misto: queijo 20 g. + 20 g. de presunto
f) Lanche tropical - frutas tropicais polpa 300 g., 100g. cada fruta
g) Iogurte: 120 ml.
h) Torradas 50 g.
i) Patissaria: 150 g.
j) Mingau: 250ml.
k) Chocolate: (pó - 10g., leite - 200ml, maizena - 3g. e açúcar - q.s.) 250 ml. 
l) Biscoito: 08 unidades.
m) Cafezinho: 50 ml.
n) Leite: 250 ml.
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ANEXO XIII – LISTA DE MEDICAMENTOS

N° ITEM UNIDADE DE 
MEDIDA QUANT.

1 Acido acertilsalicilico 500mg comprimido 350

2 Aminofilina 100mg comprimido 350

3 Aminofilina 240mg/10ml ampola 100

4 Amoxicilina 500mg cápsula 600

5 Ampicilina 500mg cápsula 600

6 Ampicilina 500mg Frasco/ampola 600

7 Benzilpenicilina Benzatina1.200.000UI Frasco/ampola 350

8 Brometo N butilescopolamina + Dipirona sódica 500mg drágea 350

9 Brometo N butilescopolamina + Dipirona sódica 5ml ampola 100

10 Captopril 25mg comprimido 300

11 Cimetidina 200mg comprimido 300

12  Cloridrato de metoclopramina 10mg comprimido 300

13 Cloridrato de metoclopramina 10mg/2ml ampola 100

14 Cloridrato de propanolol 40mg comprimido 300

15 Diclofenaco potassico 50 mg 600

16 Diclofenaco potassico 75 mg/3ml ampola 100

17 Digoxina 0,25mg comprimido 100

18 Dinitrato de isossorbida 10mg oral comprimido 100

19 Dinitrato de isossorbida 5mg sublingual comprimido 100

20 Dipirona sódica 500mg/5ml ampola 100

21 Dipirona sódica 500mg comprimido 350

22 Eritromicina 500mg comprimido 600

23 Furosemide 40mg comprimido 100

24 Furosemide 20mg/2ml ampola 20

25 Glibenclamida 5mg comprimido 100

26 Hidroclorotiazida 50mg comprimido 300

27 Hidróxido de alumínio 320mg comprimido 300

28 Iodeto de potássio 120ml xarope 200

29 Metildopa 250mg comprimido 100

30 Nifedipina 10mg comprimido 200

31 Paracetamol 500mg comprimido 350

32 Penicilina G procaina+penicilina G potassica Crist 
400.000UI frasco/ampola 350

33 Salbutamol 2mg comprimido 200

34 Salbutamol 120mg xarope 350
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35 Soro de glicose 5% 250ml unidade 24

36 Soro de glicose 5% 500ml unidade 48

37 Sulfametoxazol+trimetoprima comprimido 600

38 Algodão Hidrófilo 500g unidade 2

39 Atadura de crepon 4,5mx12cm rolo 50

40 Atadura de crepon 4,5mx15cm rolo 50

41 Cabo de bisturi nº 3 e 4 unidade 5

42 Compressa de gaze 10x10cm c/ 500 unidade 10

43 Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m unidade 10

44 Fio de Sutura algodão caixa 1

45 Fio de Sutura mononylon caixa 1

46 Fita micropore 50mm x 10m unidade 10

47 Fita micropore 100mm x 10m unidade 10

48 Lâmina de bisturi nº 11c/100 caixa 1

49 Lâmina de bisturi nº 22c/100 caixa 1

50 Luva cirurgica esterilizada nº 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 
– 9,0 par 50

51 Luva cirurgica não esterilizada nº 6,5 –  7,0 – 7,5 – 8,0 –
8,5 – 9,0 par 200

52 Polivinil pirronidona iodo solução tópica litro 2
53 Polivinil pirronidona iodo solução degermante litro 2
54 Saco plástico para lixo hospitalar c/ 100 litros unidade 100

55 Seringa descartável 3ml com agulha 25 x 7 unidade 100

56 Seringa descartável 5ml com agulha 25 x 7 e 25 x 8 unidade 100
57 Seringa descartável 10ml com agulha 25 x 7 e 25 x 8 unidade 100
58 Seringa descartável 20ml com agulha 27 x 7 unidade 100
59 Termômetro clínico unidade 2
60 Alcool etílico 70% L litro 6
61 Alcool etílico glicerinado 2% L litro 6

62 Gluconato de clorohexiodina sab. Liq litro litro 2

63 Acrílico em pó auto polimerizante frasco c/ 225g 1

64 Acrílico líquido auto polimerizante frasco c/ 250ml 1

65 Agulha gengival curta uma 1

66 Agulha gengival longa uma 1

67 Agulha média para sutura odontológica uma 1

68 Alcool etílico 70% e 90% litro 6

69 Alginato jeltrate refil pcte c/ 410g 1

70 Algodão hidrófilo pcte c/ 500g 2

71 Alveosan ou similar tubo 1

72 Amalgama frasco c/ 30g 1

73 Anestésico 3% c/ vasoconstritor caixa 1

74 Anestésico tópico pomada bisnga 1

75 Borracha p/ separador de dentes cx c/ 120 1

76 Broca tipo zekria p/ cirurgia – extra longa unidade 1

77 Broca tipo zekria p/ cirurgia – normal unidade 1
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78 Brocas baixa rotação p/ conta ângulo unidade 1

79 Brocas de alta rotação diamantadas, séries 1000 e 2000 unidade 1

80 Camurça para amalgama unidade 1

81 Cera odontológica nº 7 unidade 1

82 Cidex ou glutacide frasco c/ 5l 1

83 Cimento endodontico unidade 1

84 Cimento fosfato de zinco – liquido unidade 1

85 Cimento fosfato de zinco - po unidade 1

86 Cloridrato de lidocaina+cloridrato de feniefrina                                    Cx c/50tubet.1,8ml 1

87 Compressa de gaze Pcte c/50tubet.1,8ml 1

88 Cone de guta – acessório 15 a 80 1

89 Cone de guta principal 1ª série 1

90 Cone de guta principal 2ª série 1

91 Cone de papel absorvente de 1ª e 2ª série 1

92 Cunha de madeira odontológica Cx c/80 1

93 Cursor endodontico 1

94 Dedeira de borracha para amalgama 1

95 Disco de carboril Cx c/ 100 1

96 Disco de lixa mista Cx c/ 50

97 Disco para acabamento em resina (soft lex ) Cx  c/ 50 1
98 Endometazona 1
99 Escova de polimento nº 27 unidade 1

100 Escova de Robson para contra angulo unidade 1

101 Escov de Robson tip roda p/peça de  mão unidade 1

102 Espátula plástica para manipulação de gesso unidade 1

103 Esparadrapo 10 x 450 cm Rolo 2

104 Espelho clinico odontológico nº 5 unidade 1

105 Eugynol Frasco c/ 30ml 1

106 Extirpa nervos misto unidade 1

107 Fibrinol Frasco c/ 12 1

108 Ficha clinica odontológica dupl. unidade 300
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ANEXO XIV – PROGRAMA DE TREINAMENTO

CARGA HORÁRIA TOTAL = 87 HORAS

CONTEÚDO METODOLOGIA CARGA 
HORÁRIA

Abertura: SJCDH: Missão e 
Princípios

Pronunciamentos 3 hs

Sensibilização e integração; 
contrato didático

Técnicas de apresentação; 
dinâmicas de grupo

4 hs - Turma 
A e metade 

da B

Sensibilização e integração; 
contrato didático

Técnicas de apresentação; 
dinâmicas de grupo

4 hs - Turma 
C e metade 

da B

O Direito e os direitos.Os direitos 
humanos no Brasil - igualdade e 

diversidades (etnia e gênero)

Exposição dialogada com apoio 
de projeção de textos e 

imagens
4 hs

Conflitos e Formas de Solução -
Mediação - Princípios, Normas e 

Aplicabilidade

Exposição dialogada e 
trabalhos em grupo com leitura 

e discussão de texto.
4 hs

Crime, pena e Sistema Penal no 
Brasil: conceitos, normas e 

instituições
Exposição dialogada 4 hs

Sistema Penitenciário na Bahia; 
histórico, estrutura atual e 

funcionamento

Exposição com apoio de 
projeções

4 hs

Droga: contexto e usuário. A 
questão prisional

Exposição dialogada 4 hs

A dimensão espiritual e privação 
de liberdade

Exposição dialogada 4 hs

O interno - perfil étnico e psico -
sócio - econômico

Exposição dialogada e leitura 
orientada de documentos; 

simulações
4 hs

Defesa Pessoal Exposição e vivências técnicas 4 hs

Defesa Pessoal Exposição e vivências técnicas 4 hs

O processo de ressocialização: 
direitos e deveres -  Saúde e 

Assistência Social 

Painel com apoio de projeções; 
leitura de textos e trabalho em 

grupos
4 hs

O processo de ressocialização: 
direitos e deveres - Educação, 
Profissionalização e Trabalho 

Painel com apoio de projeções; 
leitura de textos e trabalho em 

grupos
4 hs

O Sistema de Execução Penal 
no Brasil

Exposição dialogada e 
trabalhos em grupo 

4 hs
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Lei de Execução Penal -
Princípios e Normas Gerais

Exposição dialogada e 
trabalhos em grupo 4 hs

Lei de Execução Penal - O 
Regime Semi- aberto

Exposição dialogada e 
trabalhos em grupo 

4 hs

Gerenciamento de Crise
Exposição, exibição de filme, 

simulações
4 hs

O agente Penitenciário: perfil, 
funções, compromissos éticos

Oficina de construção do perfil 
e leitura orientada de 

documentos; simulações
4 hs 

O agente Penitenciário: regime 
de trabalho; rotinas (saúde) e 

procedimentos

Exposição dialogada e leitura 
orientada de documentos; 

simulações
4 hs 

O agente Penitenciário: regime 
de trabalho; rotinas (saúde) e 

procedimentos

Exposição dialogada e leitura 
orientada de documentos; 

simulações
4 hs 

Visita Técnica às Unidades 
Prisionais

Visita Técnica orientada 4 hs

Visita Técnica às Unidades 
Prisionais

Visita Técnica orientada 4 hs


