
 

 

                 Gabinete do Secretário e Assessorias 

                  Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

1 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTÍNUOS CONTRATADOS SOB O REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL. 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 005/2015 

PROCESSO SAP n° 1031/2014 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012015OC00005 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06/03/2015 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/03/2015 às 09:00 horas 

 

O Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, Chefe de Gabinete da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, 

inciso I, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, 

do Decreto estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna público que se acha 

aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por 

intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 

Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de 

recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO – Processo SAP nº 1031/2014, objetivando a contratação de 

empresa especializada na execução de serviços de locação de equipamentos de 

inspeção corporal e CFTV, para apoio a processos de segurança, nos Centros de 

Detenção Provisória I, II, III e IV de Pinheiros, sob o regime de empreitada por preço 

global, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento anexo à Resolução n° 

CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 

6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de 

novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos 

interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes 

no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora 

mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 

da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no 

sistema pela autoridade competente. 

I. DO OBJETO 

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

execução de serviços de locação de equipamentos de inspeção corporal e CFTV, para 

apoio a processos de segurança, nos Centros de Detenção Provisória I, II, III e IV de 

Pinheiros, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra 

este Edital como Anexo I. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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II. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a 

Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar 

de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na 

forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser 

obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 

qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 

cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 

para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 

acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 

declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 

impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e 

aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite 

e Pregão Eletrônico. 

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 

eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 

utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

pessoa não credenciada como sua representante. 

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em 

cada pregão eletrônico. 

5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como para 

a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f”, 

do subitem 9, ambos do item V deste edital, a condição de microempresa, de 

empresa de pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, deverá constar 

do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

III. DAS PROPOSTAS 

1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção PREGAO–ENTREGAR 

PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, 

até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, 

devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre 

integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital.  

2. Os preços mensal e total para a prestação dos serviços serão ofertados no 

formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados 

nos termos do subitem 4 deste item III, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a 

prestação de serviços objeto da presente licitação. 

2.1. Proposta apresentada por cooperativa de trabalho deverá discriminar os valores 

dos insumos, especialmente os dos serviços sobre os quais incidirá a contribuição 

previdenciária que constitui obrigação da Administração contratante, observadas as 

disposições do subitem 2.3 do item V e do subitem 1.1 do item X deste Edital.  

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

4. A proposta de preços deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua 

apresentação, que será considerada a data de referência de preços. 

5. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta deverá(ao) ser 

anexado(s) arquivo(s) contendo: 

5.1. Proposta comercial, de acordo com Termo de Referência – Anexo I. 

 

5.2. A empresa proponente não deve se identificar, mas apenas a marca e modelo 

do produto ofertado, bem como sua especificação. 

 

5.3. Só serão aceitos arquivos contendo o anexo indicado no subitem 5, deste item 

III, elaborado no formato indicado no formulário eletrônico de encaminhamento da 

proposta. 

 

5.4. Havendo divergência entre os valores consignados no(s) arquivo(s) indicado(s) 

no subitem 5, deste item III, e os valores lançados no formulário eletrônico de 

encaminhamento da proposta, prevalecerão estes últimos. 

IV. DA HABILITAÇÃO 

1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do 

item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou 

cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades empresárias ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Em se tratando de Cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

1. registro da sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização das 

Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107, da Lei Federal nº 5.764/1971; 
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2. indicação pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la com 

exclusividade perante o contratante. 

1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo 

à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede 

ou do domicílio da licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, 

relativa a tributos federais e dívida ativa da União; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho – CNDT. 

1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. 

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste subitem 

1.3, deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.  

1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Para o lote 01 – Body Scanner: 

a.1) Comprovante De Visita Técnica  

a.1.1) As empresas interessadas em participar do certame deverão realizar visitas 

técnicas obrigatórias, mediante agendamento prévio, com o objetivo de cientificar-

se das condições dos locais no qual serão realizados os serviços, para subsidiar a 

elaboração de suas propostas de preços;  

a.1.2) Sob nenhuma hipótese será aceita a argumentação de desconhecimento das 

condições dos locais de instalação e dos serviços e recursos necessários para a 

implementação das soluções; 

a.1.3) O agendamento poderá ser realizado junto à Secretaria de Administraç ão 

Penitenciária, contatando –se o respectivo Diretor Geral, ou seu substituto, nas 

seguintes Unidades Prisionais: 

CDP I “ASP Vicente Luzan da Silva”, de Pinheiros 

Endereço: Av Nações Unidas, 1525 - Vila Leopoldina 

CEP: 05310-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3644 4199    

 

 CDP II “ASP Willians Nogueira Benjamin, de Pinheiros 

Endereço: Av Nações Unidas, 1501 - Vila Leopoldina 

CEP: 05310-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3645 0113    
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CDP III de Pinheiros  

Endereço: Av Nações Unidas, 1230 - Vila Leopoldina 

CEP: 05310-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3831 3306 (portaria)  

 

CDP IV de Pinheiros  

Endereço: Av Nações Unidas, 14050 - Vila Leopoldina 

CEP: 05310-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3831 3578    

a.1.4) O representante da licitante, ao realizar a visita técnica, deverá levar consigo 

o Comprovante de Visita Técnica, modelo do ANEXO I-G, impresso em folha A4, na 

qual deverá colher a assinatura do representante da SAP para validação.  

a.2) Comprovação de Aptidão para Desempenho da Atividade  

a.2.1) Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado (modelo 

do ANEXO I-H) atestando experiência anterior no fornecimento, instalação, 

manutenção e assistência técnica de equipamento de natureza igual ou semelhante 

ao especificado para este processo licitatório; 

a.2.2) A declaração deverá ser emitida em papel timbrado, conter dados de 

identificação da empresa emitente, identificação e assinatura de seu representante 

legal e meios de contato. 

a.2.3) Documentos emitidos em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de 

cópia autenticada e tradução assinada por tradutor juramentado. 

a.3) Provas de regularidade perante o CREA: 

a.3.1) Certidões vigentes, emitidas pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura comprovando a regularidade da pessoa jurídica perante o Conselho, 

tendo em vista a natureza do serviço ofertado e a regulamentação emitida pelo 

sistema CONFEA/CREA para exercício da atividade; 

a.4) Provas de regularidade perante o CNEN: 

a.4.1) Comprovação, mediante cópia do ofício emitido pelo CNEN – Conselho Nacional 

de Energia Nuclear, no prazo de validade, indicando que está autorizada a operar na 

área de serviços de distribuição comercial, manutenção e assessoria técnica  de 

equipamentos baseados em tecnologia de raio-X para a inspeção de bagagens, 

contêineres e afins; 

a.4.2) Comprovação, mediante cópia do ofício emitido pelo CNEN, no prazo de 

validade, indicando que o produto oferecido está devidamente homologado e dentro 

das especificações técnicas requeridas por aquele Órgão;    

a.5) Comprovação de parceria com o fabricante 

a.5.1) Comprovação pela licitante de que possui parceria com o fabricante para o 

fornecimento da solução ofertada, capaz de garantir o fornecimento do equipamento 

oferecido e as condições adequadas para prestação dos serviços de manutenção; 

a.5.2) A parceria poderá ser comprovada mediante a apresentação de publicações, 

declaração do fabricante, ou qualquer outro instrumento que permita à Contratante 

verificar a veracidade da informação; 

a.6) Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional 
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a.6.1) Declaração emitida pela licitante comprometendo-se a alocar e disponibilizar 

para a execução dos serviços, profissionais de seu quadro técnico com os perfis 

indicados neste Anexo, sendo admitido que um profissional acumule mais de uma 

função, desde que atendendo aos respectivos critérios; 

 

b) Para o lote 02 – CFTV: 

b.1) Comprovante De Visita Técnica  

b.1.1) As empresas interessadas em participar do certame deverão realizar visitas 

técnicas obrigatórias, mediante agendamento prévio, com o objetivo de cientificar-

se das condições dos locais no qual serão realizados os serviços, para subsidiar a 

elaboração de sua proposta de preços;  

b.1.2) Sob nenhuma hipótese será aceita a argumentação de desconhecimento das 

condições dos locais de instalação e dos serviços e recursos necessários para a 

implementação das soluções; 

b.1.3) O agendamento poderá ser realizado junto à Secretaria de Administraç ão 

Penitenciária, contatando –se o respectivo Diretor Geral, ou seu substituto, nas 

seguintes Unidades Prisionais: 

CDP I “ASP Vicente Luzan da Silva”, de Pinheiros 

Endereço: Av Nações Unidas, 1525 - Vila Leopoldina 

CEP: 05310-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3644 4199    

 

CDP II “ASP Willians Nogueira Benjamin, de Pinheiros 

Endereço: Av Nações Unidas, 1501 - Vila Leopoldina 

CEP: 05310-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3645 0113    
 

CDP III de Pinheiros  

Endereço: Av Nações Unidas, 1230 - Vila Leopoldina 

CEP: 05310-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3831 3306 (portaria)  

 

CDP IV de Pinheiros  

Endereço: Av Nações Unidas, 14050 - Vila Leopoldina 

CEP: 05310-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3831 3578    

b.1.4) O representante da licitante, ao realizar a visita técnica, deverá levar consigo 

o Comprovante de Visita Técnica, modelo do ANEXO I-G, impresso em folha A4, na 

qual deverá colher a assinatura do representante da SAP para validação.  

b.2) Comprovação de Aptidão para Desempenho da Atividade  

b.2.1) Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado (modelo 

do ANEXO I-H) atestando experiência anterior no fornecimento, instalação, 



 

 

                 Gabinete do Secretário e Assessorias 

                  Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

7 

manutenção e assistência técnica de equipamento de natureza igual ou semelhante 

à descrita neste Anexo; 

b.2.2) A declaração deverá ser emitida em papel timbrado, conter dados de 

identificação da empresa emitente, identificação e assinatura de seu representante 

legal e meios de contato. 

b.2.3) Documentos emitidos em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de 

cópia autenticada e tradução assinada por tradutor juramentado. 

 

b.3) Provas de regularidade perante o CREA: 

b.3.1) Certidões vigentes, emitidas pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura comprovando a regularidade da pessoa jurídica perante o Conselho, 

tendo em vista a natureza do serviço ofertado e a regulamentação emitida pelo 

sistema CONFEA/CREA para exercício da atividade; 

 

b.4) Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional 

b.4.1) Declaração emitida pela licitante comprometendo-se a alocar e disponibilizar 

para a execução dos serviços, profissional de seu quadro técnico com o perfil indicado 

neste Anexo; 

1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.5.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em 

papel timbrado, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998; 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive 

em virtude das disposições da Lei estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999; 

c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 

117, Constituição do Estado). 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

1 No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do 

pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo 

sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.  

2 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 

identificação. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.  
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2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

2.3. Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, 

será acrescido ao valor dos serviços de que trata o subitem 2.1, item III deste Edital 

o percentual de 15% (quinze por cento) a título de contribuição previdenciária, que 

constitui obrigação da Administração contratante (art. 22, inc. IV, Lei federal n° 

8.212, de 24/06/1991, com a redação introduzida pela Lei federal n° 9.876, de 

26/11/1999, c/c o art. 15, inc. I, Lei federal n° 8.212/91). 

2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.  

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 

propostas classificadas e das desclassificadas. 

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 

detentoras de propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 

eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes 

inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada, 

em ambos os casos, a redução mínima  entre eles, sendo para o item 1, de R$ 

2.000,00 ( dois mil reais) reais, e para o item 2, de R$ 200,00 (duzentos reais) 

reais, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro 

lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 

4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço 

total mensal. 

4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 

últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos sucessivos 

períodos de prorrogação automática. 

4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 

4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o 

terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar 

prorrogação. 

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração 

indicados no subitem 4.2. 

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 

contendo a classificação final, em ordem crescente de valores. 
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5.1. Para essa c lassificação será considerado o último preço admitido de cada 

licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada 

às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 

detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou 

superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será 

convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver 

propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1. 

6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada 

a ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte, e 

cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal 

n° 11.488, de 15/06/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 

indicadas no subitem 6.1. 

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 5, seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que 

preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, 

à negociação do preço. 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 

base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no 

sistema, com vistas à redução do preço. 

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

8.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os esclarecimentos 

que julgar necessários. 

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento 

da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do 

CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir 

ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros 

meios eletrônicos hábeis de informações; 
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b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 

devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas 

ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, 

mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria 

sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac-símile 

para o número 11 3206-4877 ou por correio eletrônico para o endereço 

aabarreto@sp.gov.br; 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 9, 

serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as 

declarações a que se refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste edital; 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a 

alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere 

a alínea “c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus  próprios 

meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas 

ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e 

“c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 

enviados na forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados no Núcleo de 

Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada 

na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo 

- SP, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de 

invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis, 

“optando o interessado pela apresentação de cópias não autenticadas, na forma do 

que dispõe a Lei nº 8666/93, art. 32, ‘caput’, deverá apresentar o original, para que 

o servidor da Administração possa fazer o cotejo dos documentos, conforme o 

Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, § 1º do artigo 2º.”; 

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas 

que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será 

obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a 

“f” do item IV deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 

referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes 

que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando 

opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor 

dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico; 

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, 

deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir 

mailto:aabarreto@sp.gov.br
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do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão 

pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, 

para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam 

os subitens 10 e 11 deste item V. 

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste 

item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o 

disposto no mesmo subitem 11. 

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 

10 a13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata 

o subitem 5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor. 

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes 

dos subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de 

mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 

motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 

próprio disponibilizado no sistema. 

2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que 

poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) 

dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão 

apresentar contra razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do 

término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, Avenida 

General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP. 

2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio eletrônico, 

no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a 

apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 

efetuada mediante protocolo, no Núcleo de Comunicações Administrativas da Sede 

da Secretaria da Administração Penitenciária, situada Avenida General Ataliba Leonel, 

nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP, observados os prazos 

estabelecidos no subitem 2, deste item. 

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita por item. 

7. Se a vencedora da licitação for cooperativa de trabalho, deverá apresentar, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de adjudicação do objeto, os novos 

preços unitário e total para a contratação, a partir do valor total final obtido no 

certame. 

7.1. Para apuração dos novos preços deverá ser expurgado o acréscimo indicado no 

subitem 2.3, do item V, deste Edital e o resultado da soma do novo preço total com 

o valor do acréscimo expurgado deverá ser igual ao valor total final obtido no 

certame. 

7.2. Esses novos preços serão lançados pela cooperativa no próprio sistema do 

pregão eletrônico. 

7.3. Se a cooperativa deixar de cumprir a obrigação estabelecida no subitem 7, deste 

item VI, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitário e total finais válidos para 

a contratação, serão apurados pelo Contratante, com a aplicação do percentual que 

retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor 

total final obtido no certame, sobre o preço unitário ofertado na referida proposta, 

observado ainda, o disposto no subitem 7.1 deste item VI. 

VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

1 À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

2 A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que 

foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 

(quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após 

comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas 

licitantes, até o término do período estabelecido no edital. 

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 

conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

VIII. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. O objeto desta licitação deverá ser executado nas dependências do edifício Sede 

da Secretaria da Administração Penitenciária situada na Avenida General Ataliba 

Leonel, 556 - Santana, São Paulo, SP, em conformidade com o estabelecido no Anexo 

I deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto 

do contrato. 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1.Serão emitidos Termos de Recebimento para cada local de instalação e para cada 

uma das soluções fornecidas; 

1.1.    Termo de Recebimento de Equipamentos: 
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1.1.1 A Contratante emitirá, em até 02 dias contados da data do recebimento dos 

equipamentos no local de instalação, um Termo de Recebimento atestando que 

recebeu os equipamentos discriminados no Anexo I-C ou I-D do Termo de 

Referência/Projeto Básico, conforme o lote; 

1.2.  Termo de Recebimento do Relatório do Site Survey: 

1.2.1 A Contratante emitirá, em até 02 dias contados da data de recebimento, 

um Termo de Recebimento atestando que recebeu o relatório do Site Survey relativo 

à(s) localidade(s) onde serão instalados os equipamentos. 

1.3 Termo de Aceite Definitivo: 

1.3.1 Com a solução contratada devidamente operacional e com os treinamentos 

concluídos, a Contratante emitirá um Termo de Aceite Definitivo para cada localidade 

onde a(s) solução(ões) for(em) instalada(s): 

1.3.1.1 No caso do LOTE-01, em até 02 (dois) dias após a conclusão do 

período de Operação Assistida e com a devida autorização para funcionamento 

emitida pelo CNEN;  

1.3.1.2 No caso do LOTE-02, em até 02 (dois) dias após a entrega da solução 

para uso;    

1.3.2 Caso sejam constatados defeitos ou falhas na implementação, a contagem 

do prazo para a emissão do Termo de Aceite Definitivo será reiniciado somente após 

a solução dos problemas reportados; 

1.3.3 A conclusão da implantação deverá atender ao macro-cronograma 

constante do Termo de Referência/ Projeto Básico. 

X. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

1.Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará à Contratante, após cada 

período mensal de prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal/fatura, 

acompanhada do relatório dos serviços prestados no período a que o pagamento se 

referir.  

1.1 A discriminação dos valores dos insumos, especialmente os dos serviços, exigida 

no subitem 2.1 do item III deste Edital, deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura 

apresentada para efeito de pagamento. 

2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

2º do Decreto nº 32.117, de 10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, 

de 26/03/1999), contado da data de entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do 

órgão indicado no subitem 1, deste item X supra e à vista do termo de recebimento 

definitivo, de que trata o subitem 1.3, do item IX deste edital.  

3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 2 

deste item X começará a fluir a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura, 

sem incorreções. 

4. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros 

em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual 

deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. 

5. Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome 

da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

6. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária 

nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, 
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à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação 

ao atraso verificado. 

7. Quanto ao ISSQN, deverá ser observado: 

I- A Contratada, ao firmar o presente, deverá indicar a legislação municipal aplicável 

aos serviços por ela prestados, relativamente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre eventual necessidade de 

retenção do tributo, pelo tomador dos serviços. 

II- Caso se mostre exigível a retenção do imposto, o Contratante, na qualidade de 

responsável tributário, deverá reter a quantia correspondente do valor da nota 

fiscal/fatura e recolher a respectiva importância em nome da Contratada. 

III-  Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do imposto pelo tomador de 

serviços, a Contratada deverá obedecer as seguintes regras: 

a. Apresentar declaração da Prefeitura com a indicação de sua data-limite de 

recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção; 

b. Apresentar comprovante do recolhimento do ISSQN por meio de cópias 

autenticadas das guias correspondentes ao serviço executado e deverá estar referenciado 

à data de emissão da nota fiscal/fatura; 

c. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura não haja decorrido o prazo 

legal para recolhimento do ISSQN, fica estipulada a obrigação da Contratada de 

apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o 

recolhimento. 

8. O valor da prestação mensal devida pelo Contratante será reajustado anualmente, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica: 


















 1.

IPCo

IPC
PoR  

Onde: 

R = parcela de reajuste; 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do contrato 

no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o 

mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de 

aplicação do reajuste. 

9. A periodicidade anual, de que trata o subitem 8 deste item X, será contada a partir 

da data da apresentação da proposta. 

XI. DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de 

termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo III. 

1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e Justiça do 

Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) estiverem com os 

prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico 
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hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando 

os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

1.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 

sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 

pena de a contratação não se realizar. 

1.3. Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros 

em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual 

deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 

2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado da data da 

convocação, comparecer ao Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria 

da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – 

Santana – CEP 02033-000 -São Paulo - SP para assinar o termo de contrato. 

3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos 

subitens 10 e 11, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no 

disposto na alínea “e”, do subitem “9”, todos do item V ou, ainda, quando convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de 

que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ambos deste item XI, ou se recusar a assinar o 

contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 

sessão pública do pregão, com vistas à celebração da contratação. 

3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis, 

contado da divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos”. 

3.3 Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos subitens 7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste Edital.  

4. O contrato será celebrado com duração de 30 (trinta)meses, contados da data de 

sua assinatura. 

5. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual (ais) e 

sucessivo(s) período(s), a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente. 

5.1. A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, 

desde que o faça mediante documento escrito, recebido pela Unidade contratante em 

até 90 (noventa) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das 

prorrogações do prazo de vigência. 

5.2. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediant e celebração 

dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições 

prescritas na Lei federal nº 8.666/1993. 

5.3 A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 

Administração não gerará à contratada direito a qualquer espécie de indenização. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
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6. Não obstante o prazo estipulado no subitem 4 deste item XI, a vigência contratual 

nos exercícios subseqüentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição 

resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis 

Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.  

7. Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 

6 deste item XI, a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

8. A execução dos serviços deverá ter início em até 05 (cinco) dias, a contar da data 

de assinatura do contrato. 

9. Ocorrerá rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de 

caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições a que alude o 

§ 1° do artigo 1° do Decreto 57.159, de 21 de junho de 2011, que alterou o Decreto 

Estadual nº 55.938/2010. 

XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 2002.  

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Resolução SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2007, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no sítio 

www.sancoes.sp.gov.br. 

3. O Contratante reserva-se o direito de descontar das faturas, os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.  

4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

2. As sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do regulamento 

anexo à Resolução CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de 

apoio. 

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até 

a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de 

habilitação. 

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregao eletronico”. 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, 

informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações,  será 

formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos 

e informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à 

data fixada para abertura da sessão pública. 

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização da sessão pública. 

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 

questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 

Eletrônicas – DCC. 

7. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência/Projeto Básico e respectivos anexos; 

Anexo II – Planilha de Proposta de Preços; 

Anexo III - Termo de Contrato; 

Anexo IV – Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo V - Declaração subscrita por representante legal da licitante, que se encontra 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VI - Declaração subscrita por representante legal da licitante, que inexiste 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

Anexo VII - Declaração assegurando que a licitante atende às normas relativas à 

saúde e segurança no trabalho. 

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo. 

São Paulo, 04 de março de 2015. 

 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
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Edital de Pregão Eletrônico CG n° 005/2015 

Processo SAP/GS n° 1031/2014 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

BODY SCAN 
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1. OBJETO 

1.1.  Contratação de serviços de locação de equipamentos Body Scanner e CFTV 

para apoio à Secretaria da Administração Penitenciária do Governo do Estado 

de São Paulo nos processos de inspeção corporal de pessoas que adentram as 

Unidades Prisionais. A contratação dar-se-á em 02 (dois) lotes: 

1.1.1.  LOTE 01 – BODY SCANNER: 05 (cinco) equipamentos do tipo Body 

Scanner baseados em tecnologia de Raio-X, certificado pelo CNEN – 

Comissão Nacional de Energia Nuclear para permitir que um mesmo 

indivíduo possa ser inspecionado no mínimo 180 (cento e oitenta) 

vezes no período de 12 (doze) meses com dose única de raio X igual 

ou superior a 2,0 µSv (dois microsieverts) por inspeção, 

acompanhados de Unidades de Controle, Plataformas de 

Gerenciamento (hardware e software) e nobreak; 

1.1.1.1.  A solução proposta deverá atender minimamente as 

especificações técnicas contidas no ANEXO I-A; 

1.1.1.2.  O objeto não inclui a operação dos equipamentos. 

1.1.2.  LOTE 02 – CFTV: 10 (dez) câmeras de CFTV, acompanhadas de 

Storage, Plataformas de Monitoramento, estações de trabalho para 

operação (desktop) e nobreak;  

1.1.2.1.  O objeto não inclui a operação dos equipamentos; 

1.1.2.2.  A solução proposta deverá atender minimamente as 

especificações técnicas contidas no ANEXO I-B. 

1.2.  Para ambos os lotes, a contratação inclui o fornecimento de todos os demais 

componentes e serviços necessários à implementação das soluções, tais 

como, mas não limitando-se a: transporte, instalação e configuração dos 

equipamentos; customizações; treinamentos; manutenção preventiva e 

corretiva; suporte técnico, e adequações físicas eventualmente necessárias 

nos locais de instalação (material e serviços).  

2.   MODELO DE CONTRATAÇÃO 

2.1.  A contratação será realizada mediante processo licitatório, na modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote. 
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3. PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1.  As Licitantes deverão apresentar planilhas com detalhamento das propostas 

de preços, elaboradas conforme modelos do Anexos I-E e I-F, com validade 

para 60 dias. 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1.  Os contratos decorrentes deste processo licitatório terão vigência por 30 

(trinta) meses, podendo ser renovado até o limite máximo permitido por lei. 

5. CONTEXTUALIZAÇÃO 

5.1.  A contratação visa disponibilizar à SAP  - Secretaria da Administraç ão 

Penitenciária do Governo de São Paulo,  uma solução tecnológica que permita, 

em atendimento à Lei Estadual n.º 15.552/2014, proceder a inspeção corporal  

de pessoas para a detecção de objetos, metálicos e não metálicos, cujo porte 

seja expressamente proibido nas dependências das Unidades Prisionais do 

Estado, tais como: armas; narcóticos; aparelhos eletrônicos; componentes 

para montagem de explosivos, fios de metal e produtos químicos não 

permitidos. Os ambientes onde serão realizadas as inspeções corporais serão 

monitorados pelo sistema de CFTV. 

6. LOCAIS PARA INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

6.1.  Centros de Detenção Provisória I, II e III de Pinheiros/SP  

6.1.1.  Em cada localidade deverão ser instalados: 

6.1.1.1.  Do LOTE 01 – BODY SCANNER 

 01 (um) equipamento body scanner com a respectiva Unidade de 

Controle; 

 Mobiliário adequado (mesa e cadeira) para uso do operador;               

 Plataforma para gerenciamento; 

 Nobreak. 

6.1.1.2.  Do LOTE 02 - CFTV 

 02 (duas) câmeras CFTV; 

 Plataforma de monitoramento, incluindo 01 (uma) estação de 

trabalho (desktop);  
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 Nobreak.                  

6.2.  CDP IV de Pinheiros/SP  

6.2.1.1.  Do LOTE 01 – BODY SCANNER 

 02 (dois) equipamentos Body Scanner com as respectivas 

Unidades de Controle; 

 Plataforma para gerenciamento; 

 Nobreak   

6.2.1.2.  Do LOTE 02 - CFTV 

 04 (quatro) câmeras CFTV; 

  Plataforma de monitoramento; 

 Nobreak. 

7. REQUISITOS GERAIS PARA AMBOS OS LOTES 

7.1.  O fabricante dos equipamentos deve possuir representatividade no 

território brasileiro capaz de proporcionar a garantia e o suporte técnico 

necessário dentro dos níveis de serviço exigidos para o bom funcionamento 

das soluções propostas; 

7.2.  Será responsabilidade da(s) Contratada(s), sem qualquer ônus adicional 

para a Contratante, a realização de todos os serviços e insumos necessários 

para adequações físicas eventualmente necessárias nas áreas 

determinadas para a instalação dos equipamentos. As adequações físicas 

deverão ser submetidas à aprovação da Contratante; 

7.3.  Como referência, as salas onde serão instalados os equipamentos possuem 

dimensões médias de 5m x 4m; 

7.4.  A(s) Contratada(s) deverá(ão) fornecer à Contratante projeto(s) técnico(s) 

com a topologia, especificações técnicas e eventuais necessidades de 

adequações físicas para a instalação dos equipamentos.  

7.5.  Para elaboração dos projetos será obrigatória a realização de site survey 

nas Unidades Prisionais definidas pela SAP para a implementação da 

solução;  

7.6.  Todos os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior, e não 

poderão estar em processo de descontinuidade pelo fabricante na data de 
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assinatura do contrato. Não serão aceitos protótipos, equipamentos 

recondicionados ou remanufaturados; 

7.7.  Os equipamentos fornecidos deverão ser entregues, instalados e 

configurados pela(s) Contratada(s) nas Unidades Prisionais indicadas pela 

SAP, atendendo o macro-cronograma contido neste Anexo; 

8. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (NOBREAK) 

8.1.  Para cada Unidade Prisional onde os equipamentos forem instalados, a(s) 

Contratada(s) deverá(ão) fornecer e instalar sistemas de nobreak com 

dimensionamento adequado, de forma a manter os equipamentos em pleno 

funcionamento por no mínimo 2 horas ininterruptas em caso de falta de 

energia;  

8.2.  O sistema de nobreak deve disparar alarmes sonoros indicando a 

ocorrência de falhas em seu funcionamento, tais como: sobrecarga na 

saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da 

autonomia da bateria e integridade dos cabos de alimentação elétrica, 

permitindo o acionamento manual e automático da chave bypass em casos 

de falhas graves;  

9. TREINAMENTO 

9.1.  Em cada localidade onde os equipamentos estiverem sendo instalados a(s) 

Contratada(s) deverá(ão) prover treinamentos para os funcionários 

indicados pela Contratante, nas seguintes quantidades: 

9.1.1.  LOTE 01 – BODY SCANNER – 15 (quinze) funcionários; 

9.1.2.  LOTE 02 – CFTV – 12 (doze) funcionários;  

9.2.  Os treinamentos relativos ao Body Scanner deverão ser ministrados por 

Supervisor de Proteção Radiológica certificado pelo CNEN; 

9.3.  Os treinamentos deverão ser iniciados e concluídos entre segunda e sexta-

feira da mesma semana definida para a instalação dos equipamentos. O 

cronograma deverá ser consensado com a Contratante, em reunião inicial 

prevista no cronograma de implantação; 

9.4.  Deverão contemplar minimamente:  

9.4.1.  Conceitos e fluxo de informações;   

9.4.2.  Segurança e monitoração dos processos; 

9.4.3.  Segurança de arquivos e armazenamento das imagens; 

9.4.4.  Operação do equipamento; 

9.4.5.  Utilização de comandos, utilitários e interfaces do software; 
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9.4.6.  Análise das imagens geradas, para a identificação de situações 

anormais; 

9.4.7.  Atividades de gerência e manutenção, incluindo interpretação de 

alarmes, ações preventivas e corretivas, programação e configuração 

dos componentes, dentre outros; 

9.4.8.  Procedimentos para inicialização e parada dos componentes de 

hardware e software; 

9.4.9.  Procedimentos para configuração relacionados à gerência de 

desempenho, falhas e segurança dos componentes, e 

9.4.10. Determinação e resolução de problemas simples; 

9.4.11. Exercícios práticos, realizados com os equipamentos e softwares 

disponibilizados pela(s) Contratada(s); 

9.5.  A(s) Contratada será(ão) responsável(is) pelo fornecimento de todos os 

recursos didáticos necessários. Material escrito deverá estar no idioma 

português; 

9.6.  Após a conclusão do treinamento, todo o material didático distribuído será 

considerado propriedade da Contratante, respeitando-se os direitos de 

propriedade intelectual do autor; 

9.7.  Ao final, os funcionários treinados deverão realizar avaliação sobre a 

qualidade do treinamento. Caso o nível de satisfação seja inferior a 80% 

(oitenta por cento), a(s) Contratada(s) deverá(ão) readequar e reaplicá-lo, 

sem custo adicional à Contratante, 

9.8.  A(s) Contratada(s) deverá emitir certificados aos participantes do 

treinamento. A seu critério, poderá aplicar prova de conclusão ao final do 

curso. Nesse caso, o treinamento deverá ser reaplicado para aqueles que 

não obtiverem o aproveitamento mínimo para a emissão do certificado. 

10.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  

10.1.  Na vigência do contrato, a(s) Contratada(s) deverá(ão) prover manutenção 

preventiva e corretiva para a respectiva solução fornecida, sem qualquer 

ônus adicional para a Contratante; 

10.2.  Em relação ao LOTE 01 – BODY SCANNER, a prestação dos serviços de 

manutenção deverá atender a todas as normas, regulamentações e 

orientações emitidas pelo CNEN, e deverá ser executada de acordo com os 

manuais do fabricante, preservando a configuração certificada pelo CNEN. 

Tanto a pessoa jurídica do fornecedor como os técnicos responsáveis pela 
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manutenção deverão estar devidamente autorizados e certificados pelo 

CNEN para a prestação dos serviços;   

10.3.  Não será permitida a subcontratação para execução dos serviços de 

manutenção. Os equipamentos e/ou componentes envolvidos na solução 

somente podem ser acessados por pessoas responsáveis pela manutenção 

da solução; 

10.4.  A(s) Contratada(s) deverá(ão) manter peças em estoque para rápida 

substituição em caso de quebra ou mau funcionamento; 

10.5.  Caso ocorra algum defeito que exija a remoção do equipamento, a 

Contratada responsável deverá instalar imediatamente um produto 

substituto igual ou equivalente, com as mesmas especificações contidas 

neste edital, sem qualquer ônus para a Contratante, de modo a não incorrer 

na interrupção do serviço; 

10.6.  A Contratante deverá ser alertada sobre qualquer anomalia, total ou 

parcial, no funcionamento da Solução; 

10.7.  Os serviços de manutenção deverão gerar relatórios para cada visita, 

explicitando dados da ocorrência, identificação dos itens verificados, 

descrição de ações decorrentes e resultado final de cada inspeção.  

10.8.  Manutenção Preventiva 

10.8.1. A(s) Contratada(s) deverá(ão) realizar inspeções e testes periódicos, 

minimamente a cada 06 (seis) meses, em datas previamente 

acordadas com a Contratante;  

10.9.  Manutenção corretiva  

10.9.1. Será solicitada pela Contratante através da ferramenta de abertura 

de chamados disponibilizada pela(s) Contratada(s). O chamado será 

iniciado e encerrado unicamente pelos funcionários indicados pela 

Contratante. 

11.SUPORTE TÉCNICO 

11.1.  Cada Contratada deverá disponibilizar, sem ônus adicional para a 

Contratante, serviço de suporte técnico relacionado ao uso da solução; 

11.2.  O suporte deverá ser prestado minimamente por ligação telefônica e/ou 

email. Não será permitido o acesso remoto às aplicações ou banco de dados 

da solução; 
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11.3.  Na impossibilidade da resolução à distância, a Contratada deverá enviar 

um técnico devidamente capacitado para atendimento in loco, observando 

os níveis de serviço apontados neste Anexo. 

12.SOLUÇÃO PARA ABERTURA DE CHAMADOS 

12.1.  Cada Contratada deverá disponibilizar, sem custo adicional para a 

Contratante, solução para abertura de chamados de manutenção; 

12.2.  A solução deverá permitir registrar e acompanhar os chamados e gerar 

relatórios informando, no mínimo, o problema reportado, o tempo de 

indisponibilidade dos componentes e o decorrido entre a abertura do 

chamado e sua efetiva conclusão, as atividades desenvolvidas em função 

do chamado e a identificação dos usuários e técnicos envolvidos, de forma 

a contribuir para apuração do atendimento aos níveis de serviços exigidos.  

13.RESPONSABILIDADES GERAIS DAS CONTRATADAS 

13.1.  A prestação dos serviços deverá atender, sob total responsabilidade da(s) 

Contratada(s), a todos os dispositivos legais e normatizações brasileiras 

que regulamentam as atividades do seguimento, em especial as relativas 

ao registro das empresas e ao exercício profissional emitidas pelo sistema 

CREA/CONFEA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia).  

13.2.  No caso das empresas interessadas no fornecimento do LOTE 01 – BODY 

SCANNER, incluem-se também as autorizações emitidas pelo CNEN para 

fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico relativo à 

equipamentos de Raio-X; 

13.3.  Serão de responsabilidade da(s) Contratada(s) todo o trâmite e despesas 

relacionadas à importação e à liberação alfandegária (quando for o caso), 

transporte, instalação, equipe técnica, e quaisquer outras necessárias à 

implementação e uso da solução ofertada, 

13.4.  Serão de responsabilidade da Contratada para fornecimento do LOTE-01 

todos os procedimentos e custos relativos a renovações periódicas de 

licenças exigidas pelo CNEN para a utilização dos respectivos 

equipamentos, não cabendo à Contratante nenhum ônus adicional ao valor 

ajustado em contrato; 

13.5.  A(s) Contratada(s) deverá(ão) manter atualizadas e válidas durante a 

vigência do contrato todas as autorizações, certificações e comprovações 

utilizadas para sua habilitação no certame; 
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13.6.  Caberá exclusivamente à(s) Contratada(s) qualquer comprovação relativa 

aos equipamentos instalados e aos serviços prestados, sempre que 

solicitado pelos serviços públicos de fiscalização; 

13.7.  Caso ocorram notificações e penalizações de qualquer natureza geradas 

por órgãos públicos à Contratante em decorrência de qualquer 

anormalidade nos componentes da solução ou no fornecimento dos 

serviços, serão promovidas glosas contratuais à Contratada. 

14.PLANO DE TRABALHO 

14.1.  Site Survey   

14.1.1.  Em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, a(s) 

Contratada(s) deverá(ão) providenciar, mediante prévio 

agendamento, visitas técnicas às Unidades Prisionais onde serão 

instalados os equipamentos, com o objetivo de identificar e detalhar as 

condições para instalação; 

14.2.  Reunião de Planejamento 

14.2.1. Em até 10 (dez) dias após a assinatura do(s) contrato(s), 

Contratada(s) e Contratante realizarão uma reunião de kickoff visando 

o alinhamento das expectativas do projeto e a elaboração de um 

planejamento consensado. Nessa reunião será definido um 

cronograma detalhado, observando o Macro-Cronograma constante 

neste Anexo. 

14.2.2. A(s) Contratada(s) deverá(ão) entregar à Contratante relatório do 

Site Survey com o detalhamento das condições da área física cedido 

pela SAP, a descrição das atividades que serão executadas, os recursos 

que serão utilizados, a matriz de responsabilidades e proposta de 

cronograma de implantação. 

14.3.  Instalação e Configuração dos Componentes 

14.3.1. Esta fase compreende a montagem e a disponibilização de todos os 

equipamentos, acessórios e softwares, com toda a infraestrutura 

necessária, devidamente configurados e prontos para uso;   

14.3.2. A(s) Contratada(s) deverá(ão) elaborar e entregar à Contratante 

relatório com “as built”, informações técnicas da solução e 

configurações realizadas; 
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14.3.3. A(s) equipe(s) técnica(s) da(s) Contratada(s) deverá(ão) trabalhar 

sob a supervisão direta de responsável(is) técnico(s) legalmente 

habilitado(s);  

15.  Concluídos os serviços de instalação e configuração, Contratada e Contratante 

realizarão testes de funcionalidades na solução fornecida, para constatar que 

foram instaladas e configuradas de acordo com os requisitos do projeto e com os 

parâmetros de configuração de cada localidade. 

16.MACRO-CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

                                        

17.TERMOS DE RECEBIMENTO  

17.1.  Serão emitidos Termos de Recebimento para cada local de instalação e para 

cada uma das soluções fornecidas; 

17.2.  Termo de Recebimento de Equipamentos 

17.2.1. A Contratante emitirá, em até 02 dias contados da data do 

recebimento dos equipamentos no local de instalação, um Termo de 
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Recebimento atestando que recebeu os equipamentos discriminados 

no Anexo I-C ou I-D, conforme o lote; 

17.3.  Termo de Recebimento do Relatório do Site Survey  

17.3.1. A Contratante emitirá, em até 02 dias contados da data de 

recebimento, um Termo de Recebimento atestando que recebeu o 

relatório do Site Survey relativo à(s) localidade(s) onde serão 

instalados os equipamentos. 

17.4.  Termo de Aceite Definitivo   

17.4.1. Com a solução contratada devidamente operacional e com os 

treinamentos concluídos, a Contratante emitirá um Termo de Aceite 

Definitivo para cada localidade onde a(s) solução(ões) for(em) 

instalada(s): 

17.4.1.1.  No caso do LOTE-01, em até 02 (dois) dias após a conclusão 

do período de Operação Assistida e com a devida autorização 

para funcionamento emitida pelo CNEN;  

17.4.1.2.  No caso do LOTE-02, em até 02 (dois) dias após a entrega da 

solução para uso;    

17.4.2. Caso sejam constatados defeitos ou falhas na implementação, a 

contagem do prazo para a emissão do Termo de Aceite Definitivo será 

reiniciado somente após a solução dos problemas reportados; 

17.4.3. A conclusão da implantação deverá atender ao macro-cronograma 

constante neste Anexo. 

18.PAGAMENTOS   

18.1.  O primeiro pagamento mensal será devido 30 dias após a emissão do 

Termo de Aceite Definitivo.    

19.EQUIPE TÉCNICA 

19.1.  Os profissionais indicados pela Contratada no ato da assinatura do contrato 

para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional deverão 

participar da implantação da solução;    

19.2.  A Contratante reserva a si o direito de solicitar a substituição imediata de 

qualquer profissional cuja conduta técnica ou comportamental não atenda 

às suas expectativas;   

19.3.  No caso de desligamento de qualquer profissional participante do projeto, 

o mesmo deverá ser substituído em tempo hábil para a conclusão da 

implementação no prazo estipulado;  



 

 

                 Gabinete do Secretário e Assessorias 

                  Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

29 

19.4.  Os serviços não poderão ter continuidade sem o acompanhamento de um 

responsável técnico legalmente habilitado. 
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ANEXO I-A 

REQUISITOS MÍNIMOS COM ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO 

LOTE 01 – BODY SCANNER 

1. REQUISITOS GERAIS 

1.1.  Os equipamentos deverão ser entregues lacrados, oferecendo condições 

para verificação da inviolabilidade dos volumes pela Contratante;  

1.2.  Os equipamentos deverão ser instalados de forma hermética, utilizando 

fechaduras ou cadeados, de modo a impedir o manuseio por pessoas não 

autorizadas;  

1.3.  As dimensões dos equipamentos e acessórios devem permitir sua 

instalação e operação diária nos corredores de acesso das Unidades 

Prisionais.  

1.4.  As licitantes deverão realizar visita técnica, mediante agendamento prévio, 

aos estabelecimentos indicados para verificação das condições físicas dos 

locais de instalação. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS 

2.1.  BODY SCANNER  

2.1.1.  Deve ser de alto desempenho, baseado em tecnologia de Raio-X, 

certificado pelo CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuc lear para 

permitir que um mesmo indivíduo possa ser inspecionado no mínimo 

180 (cento e oitenta) vezes no período de 12 (doze) meses com dose 

única de raio X igual ou superior a 2,0 µSv (dois microsieverts) por 

inspeção; 

2.1.2.  O tempo total para escaneamento, a ser comprovado por 

documentação técnica, não deve ultrapassar a 10 segundos; 

 

2.1.3.  Deve inspecionar totalmente o corpo do indivíduo, incluindo membros 

artificiais, externa e internamente, do alto da cabeça até abaixo do 

solado do calçado, possibilitando visualizar inclusive o interior das 



 

 

                 Gabinete do Secretário e Assessorias 

                  Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

31 

cavidades. Não serão aceitas tecnologias alternativas, tais como 

escaneamento por ondas milimétricas ou tecnologia back scatter;  

2.1.4.  Deve gerar imagens em tempo real, com resolução mínima de 1.200 

x 1.000 pixels, em preto e branco e/ou coloridas, com qualidade que 

permita ao operador, ao analisá-las, detectar objetos metálicos e não 

metálicos sendo transportados tanto na superfície como no interior 

do corpo humano, tais como, mas não limitando-se a: aparelhos 

eletrônicos, telefones celulares, armas de fogo, armas brancas, 

cerâmica, madeira, embalagens com narcóticos, explosivos e fios 

metálicos;   

2.1.5.  Deve oferecer condições para que o processo de inspeção corporal 

seja realizado sem qualquer contato físico com a pessoa 

inspecionada, e sem que a mesma necessite retirar sua vestimenta, 

parcial ou totalmente;   

2.1.6.  Deve emitir alertas visuais ao público indicando que um processo de 

inspeção corporal está em andamento;  

2.1.7.  A arquitetura do equipamento deve assegurar a proteção física dos 

componentes críticos, tais como geradores de raios-x, placas 

eletrônicas e detectores, e deve ser suficientemente robusta para 

resistir a choques ou impactos mecânicos provocados pelo fluxo 

normal de pessoas e por eventuais ações de vandalismo. Ressalta-se 

que os equipamentos serão instalados em ambientes de acesso 

restrito e com vigilância permanente; 

2.1.8.  Devem desligar automaticamente o emissor de Raio-x quando houver 

falha grave de funcionamento; 

2.1.9.  Devem ser bivolt (110V e 220V), e não devem sofrer ou provocar 

interferências eletromagnéticas de/em aparelhos e estruturas 

metálicas localizadas próximo ao equipamento; 

2.2.  UNIDADE DE CONTROLE 

2.2.1.  A estação de trabalho do operador deve ser instalada em distância 

adequada e protegida por vidro plumbífero transparente, de modo a 

impedir a exposição do operador a qualquer nível de radiação sem 
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impedi-lo de visualizar a pessoa inspecionada. A proteção de vidro 

poderá ser dispensada quando o produto ofertado for do modelo 

cabine; 

2.2.2.  Deve ser acompanhada por 01 ou mais monitores de vídeo de 21 

polegadas, do tipo LCD ou LED, Full HD; 

2.2.3.  Deve possuir um canal de comunicação que permita ao operador 

conversar com o indivíduo que está sendo inspecionado. Essa 

conversa deve ser gravada e deve permitir sua recuperação posterior 

para efeitos de auditoria; 

2.2.4.  Deve dispor de um dispositivo de entrada de dados para a leitura ótica 

de código de barras, para captura dos dados básicos do indivíduo 

inspecionado a partir de documento de identificação próprio, dados 

esses que devem ser aproveitados pela solução de Body Scanner para 

a identificação das imagens produzidas; 

2.2.5.  Deve disponibilizar funções de aprimoramento da imagem, tais como: 

zoom, filtros, ajustes manuais e automáticos para contraste, brilho e 

gama, realce de bordas e geração de negativo, para auxiliar o 

operador na análise das imagens geradas; 

2.2.6.  A solução de software deve permitir a geração de logins para 

diferentes perfis, tais como: técnicos de suporte, operadores do 

sistema e gestores, controlando os acessos de acordo com cada 

perfil;    

2.2.7.  Deve prover funcionalidade para gerenciar a quantidade de inspeções 

e a somatória das doses de radiação a que um indivíduo foi exposto, 

gerando alerta para o operador e impedindo a operação quando o 

limite de inspeções for atingido; 

2.2.8.  Deve gerar alertas automáticos ao operador, decorrentes de 

instabilidades e/ou falhas do todo ou de partes do equipamento que 

inviabilizem ou prejudiquem a continuidade da operação; 

2.2.9.  Deve permitir pesquisas por filtros diversos, minimamente por: 

unidade prisional, operador, indivíduo inspecionado, quantidade de 
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inspeções, equipamento, datas e horários, imagens positivas (objeto 

ilícito detectado) e negativas, através de interface amigável;  

2.2.10. Deve possuir funcionalidade para a extração de relatórios de auditoria 

contendo dados tais como: identificação do local e do equipamento, 

identificação e login do operador, logs de falhas e de acessos, 

quantidade de inspeções e identificação das pessoas inspecionadas; 

2.2.11. Deve permitir, mediante uso de login e senha, a exportação 

automática e manual das imagens em formato JPEG, e sua impressão 

em ambiente de rede, em formato mínimo A4; 

2.2.12. As imagens devem ser armazenadas em banco de dados fornecido 

pela própria solução e com cópia de segurança, por até 06 (seis) 

meses, juntamente com os dados da sessão, tais como: identificação 

do indivíduo inspecionado, identificação do operador, data e hora da 

captura da imagem e a identificação do equipamento utilizado; 

2.2.13. Após o período de armazenamento, a Contratada deve transferir os 

dados e imagens à Contratante, utilizando dispositivos de mídia 

eletrônica (ex: CDs e DVDs) ou sistema informatizado para 

transferência de arquivos. Para dimensionamento do storage, 

considerar uma média de 1200 (um mil e duzentas) inspeções por 

final de semana por equipamento. 

2.3.  PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO   

2.3.1.    A solução deverá prover uma plataforma de gerenciamento que 

deverá ser integrada à rede local, de modo a permitir o acesso seguro 

do gestor, a partir de uma determinada estação de trabalho, às 

imagens e demais dados das sessões de inspeção corporal gravadas 

em banco de dados;   

2.3.2.  A Contratada será a responsável por fornecer, instalar e configurar 

toda a infraestrutura e componentes de rede necessária, inclusive os 

recursos relativos à integração com a rede local;   

2.3.3.  Ao final do contrato, toda infraestrutura de rede e elétrica instalada 

terá sua posse transferida para a Contratante, cabendo à Contratada 

unicamente a retirada dos equipamentos e mobiliário fornecido; 
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3. OPERAÇÃO ASSISTIDA 

3.1.  A Contratada deverá alocar um profissional qualificado para apoio à 

operação em cada unidade onde a solução for implementada, por um 

período de 15 (quinze) dias contados da entrega da solução para uso 

emissão do Termo de Aceite Parcial, com o objetivo de: 

3.1.1.  Dirimir dúvidas e auxiliar a Unidade Prisional nas questões relativas ao 

uso da solução;  

3.1.2.  Auxiliar o operador na execução das atividades, inclusive na análise de 

imagens, utilizando os procedimentos recomendados para cada rotina;  

3.1.3.  Atuar proativamente no diagnóstico e identificação de incidentes e 

problemas; 

3.1.4.  Efetuar correções e ajustes, emergenciais ou não, sobre qualquer 

funcionalidade ou recurso da solução, de forma a não permitir perda 

de qualidade e na continuidade dos serviços. 

4. ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

4.1.  Na vigência do contrato, a Contratada deverá manter atualizada a solução 

implementada em relação a eventual evolução tecnológica ocorrida, seja 

de software ou de hardware, de modo a oferecer constantemente o melhor 

serviço disponível. 

5. NIVEIS DE SERVIÇO  

5.1.  Indisponibilidade dos equipamentos: 

5.1.1.  Máximo total de 72 horas/mês; 

5.1.2.  Não serão contabilizados períodos de indisponibilidade quando for 

causada por manutenção preventiva ou por motivação 

comprovadamente alheia às responsabilidades da Contratada e do 

fabricante; 

5.1.3.  A solução de abertura e controle de chamados deve prover meios para 

controle dos períodos de indisponibilidade.   

5.2.  Diagnóstico de falhas: 
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5.2.1.  Em até 12 horas contadas do horário de abertura do chamado; 

 

 

5.3.  Resolução de problemas diagnosticados:  

5.3.1.  Em até 24 horas quando não incorrer em troca de peças, e em até 48 

horas quando a substituição de peças for necessária. Os prazos serão 

computados a partir do horário de abertura do chamado; 

5.4.  Disponibilidade para recebimento de solicitações de manutenção e 

suporte técnico 

5.4.1.  24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, durante 

todos os dias do ano) 

6. HABILITAÇÃO TÉCNICA – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

6.1.  Comprovante De Visita Técnica  

6.1.1.  As empresas interessadas em participar do certame deverão realizar 

visitas técnicas obrigatórias, mediante agendamento prévio, com o 

objetivo de cientificar-se das condições dos locais no qual serão 

realizados os serviços, para subsidiar a elaboração de suas propostas 

de preços;  

6.1.2.  Sob nenhuma hipótese será aceita a argumentação de 

desconhecimento das condições dos locais de instalação e dos 

serviços e recursos necessários para a implementação das soluções; 

6.1.3.  O agendamento poderá ser realizado junto à Secretaria de 

Administração Penitenciária, contatando-se: 

 Nome:...................................... 

Telefone:................................. 

6.1.4.  O representante da Licitante, ao realizar a visita técnica, deverá levar 

consigo o Comprovante de Visita Técnica, modelo do ANEXO I-G, 

impresso em folha A4, na qual deverá colher a assinatura do 

representante da SAP para validação. 
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6.2.  Comprovação de Aptidão para Desempenho da Atividade  

6.2.1.  Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado 

(modelo do ANEXO I-H) atestando experiência anterior no 

fornecimento, instalação, manutenção e assistência técnica de 

equipamento de natureza igual ou semelhante ao especificado para 

este processo licitatório; 

6.2.2.  A declaração deverá ser emitida em papel timbrado, conter dados de 

identificação da empresa emitente, identificação e assinatura de seu 

representante legal e meios de contato. 

6.2.3.  Documentos emitidos em idioma estrangeiro deverão ser 

acompanhados de cópia autenticada e tradução assinada por tradutor 

juramentado. 

6.3.  Provas de regularidade perante o CREA: 

6.3.1.  Certidões vigentes, emitidas pelo CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura comprovando a regularidade da pessoa 

jurídica perante o Conselho, tendo em vista a natureza do serviço 

ofertado e a regulamentação emitida pelo sistema CONFEA/CREA 

para exercício da atividade; 

6.4.  Provas de regularidade perante o CNEN: 

6.4.1.  Comprovação, mediante cópia do ofício emitido pelo CNEN – 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, no prazo de validade, 

indicando que está autorizada a operar na área de serviços de 

distribuição comercial, manutenção e assessoria técnica de 

equipamentos baseados em tecnologia de raio-x; 

6.4.2.  Comprovação, mediante cópia do ofício emitido pelo CNEN, no prazo 

de validade, indicando que o produto oferecido está devidamente 

homologado e dentro das especificações técnicas requeridas por 

aquele Órgão;    

6.5.  Comprovação de parceria com o fabricante 

6.5.1.  Comprovação pela Licitante de que possui parceria com o fabricante 

para o fornecimento da solução ofertada, capaz de garantir o 
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fornecimento do equipamento oferecido e as condições adequadas 

para prestação dos serviços de manutenção; 

6.5.2.  A parceria poderá ser comprovada mediante a apresentação de 

publicações, declaração do fabricante, ou qualquer outro instrumento 

que permita à Contratante verificar a veracidade da informação; 

6.6.  Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional 

6.6.1.  Declaração emitida pela Licitante comprometendo-se a alocar e 

disponibilizar para a execução dos serviços, profissionais de seu 

quadro técnico com os perfis indicados neste Anexo, sendo admitido 

que um profissional acumule mais de uma função, desde que 

atendendo aos respectivos critérios; 

7. PERFIS TÉCNICOS 

7.1.  Concomitantemente à assinatura do contrato, a Licitante que ofertou o menor 

preço deverá comprovar que possui em seu quadro técnico profissionais 

com os seguintes perfis, os quais deverão ser alocados na execução do 

projeto: 

7.1.1.  Gerente De Projetos 

7.1.1.1.  Profissional com formação em nível superior, com especialização 

em Gestão de Projetos certificada por entidade acreditada, que 

atuará como Gerente de Projetos;   

7.1.2.  Responsável Técnico 

7.1.2.1.  Profissional formado em nível superior na área de atuação 

pertinente ao objeto discriminado no Lote de interesse, legalmente 

habilitado e em situação regular perante o CREA-SP, para atuação 

como responsável técnico pela execução do objeto;   

7.1.3.  Supervisor De Proteção Radiológica 

7.1.3.1.  Profissional técnico certificado pelo CNEN para atuar na 

implantação e apoiar o treinamento.    

7.2.  As comprovações de vínculo entre a Licitante e os profissionais serão feitas 

concomitantemente à assinatura do contrato, mediante a apresentação 

(original e cópia simples) de algum dos seguintes documentos: 
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7.2.1.  Contrato social onde o profissional conste como participante do quadro 

societário; 

7.2.2.  Registro em carteira profissional; 

7.2.3.  Ficha de empregado, ou 

7.2.4.  Contrato de prestação de serviços com validade na vigência do 

contrato decorrente da licitação.   
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ANEXO I-B 

LOTE 02 – CFTV 

REQUISITOS MÍNIMOS COM ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO 

1. REQUISITOS GERAIS 

1.1.  A prestação dos serviços deverá atender, sob responsabilidade total da 

Contratada, a todos os dispositivos legais e normatizações brasileiras que 

regulamentam as atividades do seguimento, em especial aquelas relativas ao 

registro da empresa e ao exercício profissional, emitidas pelo sistema 

CREA/CONFEA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia); 

1.2.  Os equipamentos deverão ser instalados nas Unidades Prisionais definidas 

pela SAP, de forma hermética e de modo a impedir o acesso por pessoas não 

autorizadas;  

1.3.  Os equipamentos a serem instalados devem ser novos e sem uso anterior. 

Deverão estar linha de produção, sem previsão de descontinuidade pelo 

fabricante na data da assinatura do contrato; 

1.4.  As câmeras de CFTV, especificadas neste Anexo, deverão ser instaladas em 

posições estratégicas definidas pela Contratante. 

 

2. REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS 

2.1.  Todas as características dos produtos fornecidos deverão ser comprovadas 

através de catálogos e, quando solicitado, relatórios de testes em escala real, 

realizados tanto em campo quanto em laboratório; 
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2.2.Câmeras de Monitoramento  

2.2.1.  Modelo mini dome IP;  

2.2.2.  Lente entre 2,5mm e 9,0 mm, com foco automático e manual; 

2.2.3.  Seleção automática do modo de operação (day/night);  

2.2.4.  Sensibilidade máxima de 0,3 lux em modo colorido e de 0,06 lux em 

modo preto e branco; 

2.2.5.  Resolução HDTV mínima de 1280x720 pixels; 

2.2.6.  WDR (Wide Dynamic Range); 

2.2.7.  Compensação automática para tomada de imagem contra luz de 

fundo; 

2.2.8.  Captação de áudio; 

2.2.9.  Formato de compressão de vídeo em H.264 e M-JPEG; 

2.2.10. Transmissão de no mínimo 2 (dois) “streamings” independentes de 

vídeo em H.264 e em M-JPEG, em máxima resolução à taxa mínima 

de 15 quadros por segundo; 

2.2.11. Protocolos de segurança HTTPS SSL e/ou IEEE802.1x; 

2.2.12. Entrada e saída de alarmes; 

2.2.13. Alimentação padrão IEEE 802.3af - Power Over Ethernet - PoE; 

2.2.14. Armazenamento local de, no mínimo, 16 Giga Bytes, através de SD 

card, compact Flash ou USB memory card, fornecido pela Contratada;   

2.3.Plataforma de Monitoramento:   

2.3.1.  Para cada Unidade onde forem instaladas as câmeras de CFTV deverá 

ser fornecida uma plataforma de monitoramento e 01 (uma) estação 

de trabalho (desktop) para uso do operador;  

2.3.2.  A solução proposta deve contemplar todos os componentes de 

hardware e software necessários para permitir ao operador 

responsável pelo monitoramento o acesso seguro às imagens em 

tempo real utilizando-se de rede cabeada a ser providenciada pela 

Contratada; 

2.3.3.  Para cada Unidade Prisional, a Contratada deverá providenciar a 

integração da rede instalada para o monitoramento local com a rede 
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local existente, de modo a permitir ao gestor da respectiva Unidade 

o acesso em tempo real às imagens produzidas;    

2.3.4.  Todos os componentes de rede necessários, incluindo infraestrutura, 

deverão ser providenciados pela Contratada, sem ônus adicional para 

a Contratante;  

2.3.5.    Ao final do contrato, toda infraestrutura de rede e elétrica instalada 

terá sua posse transferida para a Contratante, cabendo à Contratada 

unicamente a retirada dos equipamentos e mobiliário fornecido; 

2.3.6.  As imagens capturadas pelo sistema de CFTV deverão ser 

armazenadas em disco por até 06 (seis) meses. Após esse período, 

deverão ser transferidas para dispositivos de mídia eletrônica (CDs, 

DVDs ou Fitas). 

2.3.7.  Deve prover storage mínimo de 500 Gb por Câmera para o período de 

30 dias de gravação. 

 
 

2.3.8.  O software de monitoramento deve ser do tipo multi-sites (capacidade 

para gerência e monitoramento em mais de uma localidade), e 
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permitir a gravação em, no mínimo, 18 frames/segundo, e a 

visualização em, no mínimo, 10 frames/segundo; 

3. NIVEIS DE SERVIÇO  

3.1.Indisponibilidade dos equipamentos: 

3.1.1.  Máximo de 12 (doze) horas/mês; 

3.1.2.  Não serão contabilizados períodos de indisponibilidade quando for 

causada por motivação comprovadamente alheia às 

responsabilidades da Contratada e do fabricante. 

3.2.Diagnóstico de falhas: 

3.2.1.  Em até 04 horas contadas do horário de abertura do chamado; 

3.3.Resolução de problemas diagnosticados:  

3.3.1.  Em até 6 (seis) horas quando não incorrer em troca de peças, e em 

até 12 horas quando a substituição de peças for necessária. Os prazos 

serão computados a partir do horário de abertura do chamado; 

3.4.Disponibilidade para atendimento á solicitações de manutenção e 

suporte técnico 

3.4.1.  24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, durante 

todos os dias do ano). 

4. HABILITAÇÃO TÉCNICA – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

4.1.Comprovante De Visita Técnica  

4.1.1.  As empresas interessadas em participar do certame deverão realizar 

visitas técnicas obrigatórias, mediante agendamento prévio, com o 

objetivo de cientificar-se das condições dos locais no qual serão 

realizados os serviços, para subsidiar a elaboração de sua proposta 

de preços;  

4.1.2.  Sob nenhuma hipótese será aceita a argumentação de 

desconhecimento das condições dos locais de instalação e dos 

serviços e recursos necessários para a implementação das soluções; 

4.1.3.  O agendamento poderá ser realizado junto à Secretaria de 

Administração Penitenciária, contatando-se: 

 Nome:...................................... 

 Telefone:................................. 

4.2.  O representante da Licitante, ao realizar a visita técnica, deverá levar consigo 

o Comprovante de Visita Técnica, modelo do ANEXO I-G, impresso em folha 
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A4, na qual deverá colher a assinatura do representante da SAP para 

validação. 

4.3.Comprovação de Aptidão para Desempenho da Atividade  

4.3.1.  Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado 

(modelo do ANEXO I-H) atestando experiência anterior no 

fornecimento, instalação, manutenção e assistência técnica de 

equipamento de natureza igual ou semelhante à descrita neste 

Anexo; 

4.3.2.  A declaração deverá ser emitida em papel timbrado, conter dados de 

identificação da empresa emitente, identificação e assinatura de seu 

representante legal e meios de contato. 

4.3.3.  Documentos emitidos em idioma estrangeiro deverão ser 

acompanhados de cópia autenticada e tradução assinada por tradutor 

juramentado. 

4.4.Provas de regularidade perante o CREA: 

4.4.1.  Certidões vigentes, emitidas pelo CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura comprovando a regularidade da pessoa 

jurídica perante o Conselho, tendo em vista a natureza do serviço 

ofertado e a regulamentação emitida pelo sistema CONFEA/CREA 

para exercício da atividade; 

4.5.Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional 

4.5.1.  Declaração emitida pela Licitante comprometendo-se a alocar e 

disponibilizar para a execução dos serviços, profissional de seu 

quadro técnico com os perfis indicados neste Anexo; 

 

5. PERFIS TÉCNICOS 

5.1.1.  Concomitantemente à assinatura do contrato, a Licitante que ofertou 

o menor preço deverá comprovar que possui em seu quadro técnico 

profissional que atuará como responsável técnico, devidamente 

habilitado, em situação regular perante o CREA-SP;  

 

5.1.2.  A comprovação de vínculo entre a Licitante e o profissional será feita 

concomitantemente à assinatura do contrato, mediante a 
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apresentação (original e cópia simples) de algum dos seguintes 

documentos: 

5.1.3.  Contrato social onde o profissional conste como participante do quadro 

societário; 

5.1.4.  Registro em carteira profissional; 

5.1.5.  Ficha de empregado, ou 

5.1.6.  Contrato de prestação de serviços com validade na vigência do 

contrato decorrente da licitação.   
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ANEXO I-C 

LOTE 01 – BODY SCANNER 

PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS 

 

.............................................., ........ de ..................... de 2.015 

À   

SAP – Secretaria da Administração Penitenciária do Governo de São Paulo 

Ref.: Pregão Nº. ______/____ 

Declaro(amos), sob as penas da lei, que o(s) produto(s) e serviços ofertado(s) a 

seguir, para participação nesta licitação, atende(m) a todas e a cada uma das 

especificações deste Edital.  

Declaro(amos) também estar(mos) ciente(s) e de acordo que a falta de veracidade 

e a inconformidade do(s) produto (s) ora ofertado(s) com o bem licitado acarretará 

a aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste Edital/Contrato em especial, 

multa prevista e suspensão da minha empresa que ficará proibida de participar de 

licitações pelo prazo da lei. 

 

ITEM  Equipamento Fabricante 
Modelo/Part 

Number 

Quantidad

e 
OBS 

1.1.1- Anexo 

I 

Body Scanner, 

incluindo Unidade de 

Controle, Plataforma 

de Gerenciamento   

  

      

8- Anexo I No Break 
    

 

 

 

 

 

Empresa Licitante: _____CNPJ: _____ 

Nome, Carimbo e Assinatura dos Representantes Legais: 

_____________________________ 
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ANEXO I-D 

LOTE 02 – CFTV 

PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS 

 

.............................................., ........ de ..................... de 2.015 

À   

SAP – Secretaria da Administração Penitenciária do Governo de São Paulo 

Ref.: Pregão Nº. ______/____ 

Declaro(amos), sob as penas da lei, que o(s) produto(s) e serviços ofertado(s) a 

seguir, para participação nesta licitação, atende(m) a todas e a cada uma das 

especificações deste Edital.  

Declaro(amos) também estar(mos) ciente(s) e de acordo que a falta de veracidade 

e a inconformidade do(s) produto (s) ora ofertado(s) com o bem licitado acarretará 

a aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste Edital/Contrato em especial, 

multa prevista e suspensão da minha empresa que ficará proibida de participar de 

licitações pelo prazo da lei. 

 

 

ITEM  Equipamento Fabricante Modelo Quantidade OBS 

2.2 – Anexo I-

B 
Câmeras CFTV         

2.3.8 – Anexo 

I-B 

Software de 

Monitoramento 
        

2.3.1 - Anexo 

I-B 
Estação de Trabalho         

2.3.7 - Anexo 

I-B 
Storage         

8 - Anexo I No Break         

 

 

Empresa Licitante: _____CNPJ: _____ 

Nome, Carimbo e Assinatura dos Representantes Legais: 

_____________________________ 
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ANEXO I-E 

LOTE 01 – BODY SCANNER 

CARTA PROPOSTA   

 

À 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº ___________/2015. 

 

Esta proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações 

previstas no Edital e seus anexos. 

 

1. Identificação do licitante: 

· Razão Social: 

· CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 

· Endereço completo: 

· Representante Legal (nome, RG, CPF, domicilio): 

· Telefone, celular, fax, e-mail: 

  

2. Condições Gerais da Proposta: 

2.1.  A presente proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

emissão. 

2.2.  Estamos cientes de todas as condições do Edital e nos comprometemos a 

dispor, na data da assinatura do contrato e durante toda sua execução, dos 

profissionais com os perfis exigidos. 

2.3.  O objeto contratual terá a garantia prevista em contrato, sem exclusão 

daquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

 

3. Formação do Preço  

 

Item Descrição 

Quantidade 

(A) 

Valor 

Unitário 

Mensal 

(B) 

Valor 

Total 

Mensal 

(A x 

B) 

Valor 

Total do 

Item 

(AxB) x 

30 

meses 

1.1.1 

Anexo 

I 

Serviços de locação de 

equipamentos do tipo Body 

Scanner acompanhados de 

Unidade de Controle, Plataforma 

de Gerenciamento (hardware e 

software)  

5 

      

8 

Anexo 

I Serviços de locação de Nobreak 

  

      

  
Valor Total Global (R$) 

  

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal, Nome e Cargo. 
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ANEXO I-F 

LOTE 02 - CFTV 

CARTA PROPOSTA   

 

À 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº ___________/2015. 

 

Esta proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações 

previstas no Edital e seus anexos. 

 

4. Identificação do licitante: 

· Razão Social: 

· CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 

· Endereço completo: 

· Representante Legal (nome, RG, CPF, domicilio): 

· Telefone, celular, fax, e-mail: 

  

5. Condições Gerais da Proposta: 

5.1.  A presente proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

emissão. 

5.2.  Estamos cientes de todas as condições do Edital e nos comprometemos a 

dispor, na data da assinatura do contrato e durante toda sua execução,  dos 

profissionais com os perfis exigidos. 

5.3.  O objeto contratual terá a garantia prevista em contrato, sem exclusão 

daquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

 

6. Formação do Preço  

 

Item Descrição 

Quantidade 

(A) 

Valor 

Unitário 

Mensal 

(B) 

Valor 

Total 

Mensal 

(A x 

B) 

Valor 

Total do 

Item 

(AxB) x 

30 

meses 

1.1.2 

Anexo 

I 

Serviços de locação de câmeras 

de CFTV, incluindo software de 

monitoramento, storage e estação 

de trabalho (desktop)  

10 

      

8 

Anexo 

I Serviços de locação de Nobreak 

  

      

  
Valor Total Global (R$) 

  

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal / (Nome e Cargo). 
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ANEXO I-G 

COMPROVANTE DE VISITA TÉCNICA 

À 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO N°___/2015.                     LOTE:__ 

Apresentamos o Sr. ________________________, representante desta empresa, 

para fins de realização da visita técnica obrigatória prevista em Edital, na Unidade 

Prisional _________________________, para verificação e conhecimento de todas 

as condições físicas, padrões e complexidade do local onde serão instalados os 

equipamentos que compõem a solução licitada. 

 (Assinatura e carimbo do representante Legal da empresa Licitante) 

Nome da empresa Licitante: __________________________          

Comprovante de Visita 

Atestamos que o representante da interessada em participar do processo licitatório 

acima identificado compareceu à Unidade Prisional ____________________ em 

dd/mm/aaaa para a realização de visita técnica prevista no Edital supra-citado. 

(Assinatura do representante da SAP) 

Nome: ______________________       

Cargo/Função: _________________ Tel: ____________     

(Assinatura do visitante representante da empresa Licitante)            

Nome, CPF e dados de contato. ______________________________          
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ANEXO I-H 

MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

(papel timbrado) 

 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ________________ forneceu 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(descrever sucintamente equipamentos, modelos, recursos e serviços fornecidos, 

indicando as respectivas quantidades), 

tendo a mesma atendido satisfatoriamente os objetivos e cumprido a contento com 

as obrigações contratuais. 

 

 

 

____________________, ___de ______________ de _________ 

 

 

__________________________________________________________ 

Nome da empresa emitente e carimbo 

_______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável legal pela empresa emitente e dados para 

contato 
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ANEXO II 

(Planilha de Decomposição de Preços) 

Edital de Pregão Eletrônico CG nº 005/2015 

Processo SAP/GS nº 1031/2014 

 

Item Descrição 

Quantidade 

(A) 

Valor 

Unitário 

Mensal 

(B) 

Valor Total 

Mensal (A x B) 

1 

Serviços de locação de 

equipamentos do tipo Body 

Scanner acompanhados de 

Unidade de Controle, Plataforma 

de Gerenciamento (hardware e 

software)  

5 

    

 Serviços de locação de Nobreak       

  
Valor Total Mensal (R$) 

Observação: O valor que deverá ser lançado no sistema BEC, é o Valor Total 

Mensal 

 

Item Descrição 

Quantidade 

(A) 

Valor 

Unitário 

Mensal (B) 

Valor Total 

Mensal (A x B) 

2 

Serviços de locação de 

câmeras de CFTV, incluindo 

software de 

monitoramento, storage e 

estação de trabalho 

(desktop)  

10 

    

 
Serviços de locação de 

Nobreak 
  

    

  
Valor Total Mensal (R$) 

Observação: O valor que deverá ser lançado no sistema BEC, é o Valor Total 

Mensal 
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ANEXO III 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 005/2015 

Termo de Contrato CG nº 000/2015  MINUTA 

Processo SAP/GS n° 1031/2014 

 

Termo de Contrato que entre si celebram o Estado 

de São Paulo, Secretaria da Administraç ão 

Penitenciária, por meio do Gabinete do Secretário 

e Assessorias e a empresa XXX, para a 

contratação de empresa especializada na 

execução de serviços de locação de equipamentos 

de inspeção corporal e CFTV, para apoio a 

processos de segurança, nos Centros de 

Detenção Provisória I, II, III e IV de Pinheiros. 

 

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Estado de São Paulo, Secretaria 

da Administração Penitenciária, por meio do Gabinete do Secretário e Assessorias, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.291.141/0163-45, com Sede  na Avenida General 

Ataliba Leonel, n.º 556 – CEP 02033-000 - Santana - São Paulo - SP, neste ato, 

representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, portador do documento RG 

de nº 7.640.374-9, Chefe de Gabinete, no uso de sua competência legal, doravante 

denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa (XXX), inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº XXX, Inscrição Estadual nº (xXX), com sede na (XXX), neste ato, 

representada por (XXX), portador do documento RG nº (XXX), doravante 

denominada CONTRATADA, e na presença das testemunhas ao final consignadas, 

que em face da adjudicação efetuado na modalidade Pregão Eletrônico CG de nº 

005/2015, conforme despacho exarado às folhas. 000, do Processo SAP/GS de nº 

1031/2014, pelo presente instrumento avençam um contrato para a contratação de 

empresa especializada na execução de serviços de locação de equipamentos de 

inspeção corporal e CFTV, para apoio a processos de segurança, nos Centros de 

Detenção Provisória I, II, III e IV de Pinheiros, sujeitando-se às normas da lei Federal 

de n.º 10.520, de 17 de junho de 2002, do Decreto de nº 49.722, de 24 de junho de 

2005, do Regulamento anexo a Resolução de nº CC-27, de 25/05/2005, alterada pela 

Resolução CC-48, de 05/11/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 

as disposições da Lei Federal de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual 

de nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto Estadual de nº 47.297, de 06 

de novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie, Inclusive a Resolução SAP-6, de 10 de 

janeiro de 2007, e às seguintes cláusulas e condições que reciproc amente outorgam 

e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada na 

execução de serviços de locação de equipamentos de inspeção corporal e CFTV, para 

apoio a processos de segurança, nos Centros de Detenção Provisória I, II, III e IV de 

Pinheiros, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência – 

Anexo I. 
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Parágrafo Primeiro: Integram também o presente contrato os termos e condições do 

edital de Pregão Eletrônico CG nº 005/2015, às fls. 000, da proposta fls. às 000, os 

quais se vinculam. 

Parágrafo Segundo: O regime de execução deste contrato é o de empreitada por 

preço global. 

Parágrafo Terceiro: A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre 

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

O objeto desta licitação deverá ser executado nas dependências dos Centros de 

Detenção Provisória I, II, III e IV de Pinheiros, em conformidade com o estabelecido 

no Anexo I deste Contrato, correndo por conta da Contratada as despesas de 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da 

execução do objeto do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Serão emitidos Termos de Recebimento para cada local de instalação e para cada 

uma das soluções fornecidas. 

 

Parágrafo Primeiro: Quanto ao Termo de Recebimento de Equipamentos: 

A Contratante emitirá, em até 02 dias contados da data do recebimento dos 

equipamentos no local de instalação, um Termo de Recebimento atestando que 

recebeu os equipamentos discriminados no Anexo I-C ou I-D do Termo de 

Referência/Projeto Básico, conforme o lote. 

 

Parágrafo Segundo: Quanto ao Termo de Recebimento do Relatório do Site Survey: 

A Contratante emitirá, em até 02 dias contados da data de recebimento, um Termo 

de Recebimento atestando que recebeu o relatório do Site Survey relativo à(s) 

localidade(s) onde serão instalados os equipamentos. 

 

Parágrafo Terceiro: Quanto ao Termo de Aceite Definitivo: 

Com a solução contratada devidamente operacional e com os treinamentos 

concluídos, a Contratante emitirá um Termo de Aceite Definitivo para cada localidade 

onde a(s) solução(ões) for(em) instalada(s): 

 

a) No caso do LOTE-01, em até 02 (dois) dias após a conclusão do período de 

Operação Assistida e com a devida autorização para funcionamento emitida 

pelo CNEN.  

b) No caso do LOTE-02, em até 02 (dois) dias após a entrega da solução para 

uso. 

 

Parágrafo Quarto: Caso sejam constatados defeitos ou falhas na implementação, a 

contagem do prazo para a emissão do Termo de Aceite Definitivo será reiniciado 

somente após a solução dos problemas reportados. 

 

Parágrafo Quinto: A conclusão da implantação deverá atender ao macro-cronograma 

constante do Termo de Referência/ Projeto Básico. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará à Contratante, após cada 

período mensal de prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal/fatura, 

acompanhada do relatório dos serviços prestados no período a que o pagamento se 

referir.  

Parágrafo Primeiro: A discriminação dos valores dos insumos, especialmente os dos 

serviços, exigida no subitem 2.1 do item III do Edital, deverá ser reproduzida na nota 

fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento. 

Parágrafo Segundo: Os pagamentos serão efetuados mensalmente no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 10/08/1990, com redação dada pelo 

Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), contado da data de entrada da nota fiscal/fatura 

no protocolo do órgão indicado e à vista do termo de recebimento definitivo, de que 

trata o parágrafo terceiro, da Cláusula Terceira deste Contrato.  

Parágrafo Terceiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata 

o parágrafo segundo desta Cláusula, começará a fluir a partir da data da 

apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. 

Parágrafo Quarto: Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência 

de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 

ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada 

pagamento. 

Parágrafo Quinto: Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta 

corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo Sexto: quanto ao ISSQN, deverá ser observado: 

IV- A Contratada, ao firmar o presente, deverá indicar a legislação municipal aplicável 

aos serviços por ela prestados, relativamente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre eventual necessidade de 

retenção do tributo, pelo tomador dos serviços. 

V- Caso se mostre exigível a retenção do imposto, o Contratante, na qualidade de 

responsável tributário, deverá reter a quantia correspondente do valor da nota 

fiscal/fatura e recolher a respectiva importância em nome da Contratada. 

VI- Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do imposto pelo tomador de 

serviços, a Contratada deverá obedecer as seguintes regras: 

d. Apresentar declaração da Prefeitura com a indicação de sua data-limite de 

recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção; 

e. Apresentar comprovante do recolhimento do ISSQN por meio de cópias 

autenticadas das guias correspondentes ao serviço executado e deverá estar referenciado 

à data de emissão da nota fiscal/fatura; 

f. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura não haja decorrido o prazo 

legal para recolhimento do ISSQN, fica estipulada a obrigação da Contratada de 

apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o 

recolhimento. 

Parágrafo Sétimo: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá 

correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem 
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como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro 

rata tempore” em relação ao atraso verificado. 

Parágrafo Oitavo: O valor da prestação mensal devida pelo Contratante será 

reajustado anualmente, mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica: 


















 1.

IPCo

IPC
PoR  

Onde: 

R = parcela de reajuste; 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do contrato 

no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o 

mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de 

aplicação do reajuste. 

Parágrafo Nono: A periodicidade anual, de que trata o parágrafo oitavo desta 

Cláusula, será contada a partir da data da apresentação da proposta. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS RECURSOS 

O valor total do presente contrato é de R$ 0,00 (XXX), a base mensal estimada de 

R$ 0,00 (XXX), que onerará a Unidade Gestora Executora 380101, Programa de 

Trabalho XXX, Fonte de Recursos 001001001, Elemento Econômico 33903795. 

CLAÚSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes no Termo de Referência, e daquelas 

estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas, federal e estadual sobre 

licitações, cabe: 

Parágrafo Primeiro: Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente, obedecendo às normas e orientações internas desta 

Secretaria. 

Parágrafo Segundo: Informar preposto (s) com poderes para atendimento de 

possíveis ocorrências durante a execução deste contrato. 

Parágrafo Terceiro: Identificar todos os equipamentos e materiais de sua 

propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto: Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto: Manter pessoal em número suficiente, de forma a cumprir as 

obrigações assumidas. 

Parágrafo Sexto: Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por 

parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus ao CONTRATANTE, para 

que não haja interrupção dos serviços prestados. 
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Parágrafo Sétimo: Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanênc ia 

nos serviços for julgada inconveniente, no prazo que for determinado. 

Parágrafo Oitavo: Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

Parágrafo Nono: Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender 

prontamente às reclamações sobre seus serviços. 

Parágrafo Décimo: Os materiais e ferramentais necessários para a execução dos 

serviços deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Décimo Primeiro: Eventual retenção do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN, quando cabível, deverá ser efetuada em conformidade 

com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

No caso de isenção do ISSQN, a CONTRATADA deverá apresentar declaração da 

Prefeitura. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

Para a devida execução dos serviços, o CONTRATANTE obriga-se a: 

Parágrafo Primeiro: À CONTRATANTE, por intermédio do gestor e/ou fiscal, é 

assegurada a gestão e/ou fiscalização dos serviços contratados, de forma a 

acompanhar a execução contratual, cabendo: 

Parágrafo Segundo: Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da 

CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações, promovendo o bom 

entendimento entre seus servidores e os empregados da CONTRATADA e cumprindo 

suas obrigações estabelecidas no termo de contrato. 

Parágrafo Terceiro: Prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito 

à natureza dos serviços contratados. 

Parágrafo Quarto: Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência, após a realização dos serviços e aprovação do Gestor do 

Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

Ao Contratante, por intermédio do gestor e/ou o fiscal, é assegurada a gestão e/ou 

fiscalização dos serviços contratados, de forma a acompanhar a execução contratual, 

cabendo: 

Parágrafo Único: Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a 

assegurar o cumprimento da execução do escopo contratado. 

CLAÚSULA NONA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 

previstas nos artigos 75 a 82, da Lei Estadual n° 6.544, e artigos 77 a 80 e 86 a 88, 

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, bem como, for o caso, nos termos do 

artigo 1º, parágrafo 2º, item 3, do Decreto Estadual nº 57.159/2011, que alterou o 

Decreto Estadual nº 55.938, de 21/06/2010. 
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CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

artigo 14, do Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2.005, c.c. o art. 15 da 

Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2002. 

Parágrafo Primeiro: A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada 

juntamente com as multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 

2007, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP e em outros Sistemas mantidos por Autarquia. 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas, 

os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.  

Parágrafo Terceiro: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outra. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

As eventuais omissões deste contrato aplicam-se os preceitos de Direito Público, 

dentre os quais as disposições da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005; regulamento anexo à Resolução nº CC-

27, de 25/05/2006; Decreto estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002; 

Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002; Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; Decreto estadual 

nº 52.205, de 27 de setembro de 2007; Décimo Primeiro Volume dos Cadernos de 

Serviços Terceirizados do Estado de São Paulo, demais normas regulamentares da 

espécie e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições 

de direito privado, na forma prevista no “caput” do art. 54 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da assinatura 

do contrato. 

Parágrafo Primeiro: O prazo mencionado no caput, poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério do CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos 

e condições permitidos pela legislação vigente. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o 

parágrafo anterior, desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pelo 

CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias antes do vencimento do contrato, ou de 

cada uma das prorrogações do prazo de vigência. 

Parágrafo Terceiro: Não obstante o prazo estipulado no caput, à vigência contratual 

nos exercícios subsequentes ao da assinatura do pacto, estará sujeita à condição 

resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis 

Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.  

Parágrafo Quarto: Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição 

estipulada no parágrafo anterior, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie 

de indenização. 
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Parágrafo Quinto: A não prorrogação contratual, por razões de conveniência do 

Contratante, não gerará para a CONTRATADA direito a qualquer espécie de 

indenização. 

Parágrafo Sexto: Eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada por 

meio de termo Aditivo a este Contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei 

8.666/93, e suas alterações. 

Parágrafo Sétimo: A execução dos serviços deverá ter início em até 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data de assinatura do contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto, a critério exclusivo 

do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado 

do CONTRATO, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.  

Parágrafo Único: Eventual alteração contratual, será obrigatoriamente formalizada 

por termo aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal nº 

8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto deste contrato, bem como cedê-

lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, exceto as obras civis acessórias e necessárias 

à realização do objeto principal, sendo que a responsabilidade sobre as mesmas 

recairá sobre a CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

O foro competente para dirimir qualquer controvérsia relacionada com o presente 

contrato é o da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

E, por estarem assim justas e Contratadas, assinam as partes o presente contrato 

em 03 (três) vias de igual teor, forma e idêntico valor jurídico, para um só efeito, 

juntamente com as testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos de 

direito. 

 

São Paulo,        de                     de  2015 

 

 

_______________________ 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

 

___________________ 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

_______________________________ 

Nome: 

RG: 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nome: 

RG: 
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ANEXO IV 

 

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) CG n° 005/2015 

Processo SAP/GS n° 1031/2014 

 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas 

Leis federais 8.666/93 e 10.520/02 e na Lei 

estadual 6.544/89, no âmbito da Secretaria da 

Administração Penitenciária. 

 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 

31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei 

federal 8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da Lei 

estadual 6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 

20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89, 

obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 

normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a 

aplicação de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% 

do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do 

ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10% 

do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do 

ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado;  

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de 

inexecução, calculada sobre o valor diário do contrato. 

Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de 

multa diária, na seguinte conformidade: 
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I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando 

houver reincidência, calculados sobre o valor da medição; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º dia 

e 0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor 

previsto por dia. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV da 

Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 2º 

a 5º terão seus percentuais acrescidos em 50%. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao 

contratado ou da garantia do contrato. Inexistindo estes, deverão ser recolhidos pelo 

contratado no prazo de 30 dias a contar da data da aplicação da penalidade ou do 

indeferimento do recurso, sob pena de cobrança judicial. 

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 

monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento. 

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação de 

uma não exclui a da outra. 

Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de 

anexo, os instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou instrumentos 

equivalentes de que trata esta Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições desta 

Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99. 
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ANEXO V 

 

Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

PREGÃO (ELETRÔNICO) CG nº 005/2015 

Processo SAP/GS nº 1031/2014 

 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 

1031/2014, realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária, declaro, sob as 

penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6544 

de 22.11.1989 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, a 

(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal. 

 

São Paulo,______ de _____________ de 2015. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO – VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 005/2015 

Processo SAP/GS n.º 1031/2014 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – 

SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, a 

inexistência de fato impeditivos à nossa habilitação no citado Pregão (Eletrônico). 

São Paulo, ___________ de __________________ de 2015. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO – VII 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 005/2015 

Processo SAP/GS n.º 1031/2014 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Av. General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo/ SP. 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, assegurando 

que atendemos às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

São Paulo,________de_____________ de 2015. 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 


