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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTÍNUOS CONTRATADOS SOB O REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇOS UNITÁRIOS 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 006/2016 

PROCESSO SAP/GS n° 440/2016 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012016OC00013 

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

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 

13/05/2016 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/06/2016 às 09:00 hs. 

O ESTADO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA, por sua Chefia de Gabinete, o Senhor Amador Donizeti Valero, 

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/GS nº 440/2016, o processo licitatório destina-se à contratação de 

empresa para a prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com cobertura 

de todo o território do Estado de São Paulo, de até 7.000 (sete mil) indivíduos 

sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto nas situações de trabalho 

externo e de saídas temporárias, compreendendo a disponibilização de toda a 

infraestrutura tecnológica, física, de hardware, de software, de telecomunicação e de 

serviços exigida para a efetiva prestação dos serviços, incluindo o fornecimento, 

manutenção e reposição de dispositivos eletrônicos de monitoramento (tornozeleiras) 

e seus acessórios, sob o regime de empreitada por preços unitários, 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, Resolução SAP nº 077/2016, 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. 

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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I. DO OBJETO 

1. A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de monitoramento 

eletrônico, com cobertura de todo o território do Estado de São Paulo, de até 7.000 

(sete mil) indivíduos sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto nas 

situações de trabalho externo e de saídas temporárias, compreendendo a 

disponibilização de toda a infraestrutura tecnológica, física, de hardware, de 

software, de telecomunicação e de serviços exigida para a efetiva prestação dos 

serviços, incluindo o fornecimento, manutenção e reposição de dispositivos 

eletrônicos de monitoramento (tornozeleiras) e seus acessórios, conforme 

especificações constantes do Projeto Básico, que integra este edital como Anexo I. 

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. 

1.3. Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, observadas as 

seguintes condições:  

1.3.1. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar individualmente os 

documentos exigidos nos subitens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 do item IV deste Edital 

acompanhados do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados, do qual conste sua composição; objeto; indicação da 

empresa líder, que deverá atender as condições legais e às fixadas neste Edital; 

indicação da proporção da participação de cada consorciada; compromisso expresso 

de responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados, tanto na fase 

de habilitação, quanto na execução do ajuste; tempo de duração do consórcio por 

prazo igual ou superior ao prazo de vigência do contrato; a obrigação de promover, 

antes da eventual celebração de contrato, a constituição e registro do consórcio; 

1.3.2. A empresa líder do consórcio será brasileira; 

1.3.3. Para efeito de qualificação técnica dos consórcios admitir-se-á a soma dos 

quantitativos de cada empresa consorciada, observado o disposto na alínea a.1.1 do 

subitem 1.4 do item IV deste edital; 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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1.3.4. A garantia referida no item XIV deste edital será apresentada pelas empresas 

componentes do consórcio, observada a proporção da respectiva participação, 

facultada a prestação integral, por apenas uma das consociadas; 

1.3.5. Será permitida a participação de 2 (duas) empresas reunidas em consórcio, 

observadas as normas estabelecidas no artigo 33 da Lei federal nº 8.666/1993; 

1.3.6. Para participação do consórcio no certame há que ser apresentado o 

compromisso de constituição de consórcio; 

1.3.7. O consórcio vencedor deverá apresentar seu ato de constituição e o 

correspondente registro, nos termos do compromisso referido no subitem 1.3.1 do 

item II deste edital, acompanhados dos documentos indicados no subitem item 1.1 

do item XII deste Edital relativo a cada uma das empresas consorciadas; 

1.3.8. O consórcio emitirá, obrigatoriamente, fatura em seu próprio nome e os 

pagamentos serão efetuados diretamente ao consórcio;  

1.3.9.  No caso de consórcio, as empresas que o compõem deverão apresentar uma 

única Proposta de Preço. 

1.4. Toda documentação de empresa estrangeira deverá obedecer ao disposto na Lei 

6.015/73 e Manual de Serviço Consular e Jurídico, Tomo I, Capítulo 4º - Atos 

Notoriais e de Registro Civil, para que produzam efeitos em território nacional;  

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, do item V, 

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, 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. 
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7. É vedada a participação de empresas estrangeiras, isoladamente ou como 

integrante de consórcio, que não estejam em funcionamento no país. 

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 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a 

prestação de serviços objeto da presente licitação. 

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. 

4.1.O valor a ser lançado no sistema é o preço unitário da UnM – Unidade de 

Monitoramento. 

4.2. Na fase de habilitação, o pregoeiro solicitará à Licitante provisoriamente 

classificada em primeiro lugar, cópia da planilha de preços, com envio posterior do 

original, com os valores ajustados para a última oferta. A proposta deverá ser 

formulada conforme o Anexo I-B CARTA PROPOSTA do Projeto Básico. 

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 cooperativa; 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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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; 

2. indicação pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la com 

exclusividade perante o contratante. 

g) As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar individualmente os 

documentos referidos nas alíneas “a” até “e”, do subitem 1.1, do item IV, do edital, 

acompanhado do compromisso de constituição do consórcio referido no subitem 

1.3.1 do item II deste edital. 

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) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5452, de 

01/05/1943 e em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07/07/2011. 

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

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

1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de Aptidão para Desempenho da Atividade: 

a.1) Atestado(s) emitido(s) por terceiro(s), pessoa jurídica de direito público ou 

privado, nacional ou estrangeira, em nome da Licitante, atestando experiência 

anterior na prestação de serviços de monitoramento remoto georreferenciado de 

dispositivos baseados em tecnologia GPS (global positioning system),  instalados em 

veículos de transporte, tais como carro, ônibus, caminhão, ou em pessoas, de, no 

mínimo, 1.000 (um mil) componentes com mobilidade simultaneamente, por meio de 

um único sistema com coleta de dados, armazenamento e atualização de 

informações;  

a.1.1) Será permitido a comprovação do quantitativo mediante somatória de 

atestados, desde que o monitoramento comprovado por cada um deles tenha 

ocorrido simultaneamente aos demais atestados, e de forma centralizada.   

a.1.2) O atestado deverá ser emitido em papel timbrado, contendo minimamente: 

dados de identificação da empresa emitente, identificação e assinatura de seu 

representante legal e meios de contato, aplicação do monitoramento, quantidade de 

dispositivos monitorados dia a dia no período utilizado para comprovação e a 

localização da Central de Monitoramento; 

a.1.3) A Contratante reserva a si o direito de proceder diligências para a 

comprovação da veracidade dos atestados e das condições de monitoramento. 

Qualquer divergência em relação aos requisitos deste Edital ensejará a 

desclassificação da proposta, sem prejuízo às demais penalidades cabíveis. 

a.1.4) A informação do período de monitoramento será utilizada exclusivamente para 

a verificação da simultaneidade do monitoramento, nos casos em que a Licitante 

utilizar-se da somatória de atestados para a comprovação do requisito; 

a.1.5) Documentos emitidos em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de 

cópia autenticada e tradução assinada por tradutor juramentado, devidamente 

autenticados pelos respectivos consulados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos. 

b) Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional: 

b.1) Declaração emitida pela Licitante onde conste o compromisso de que contará 

em seu quadro de pessoal, na data da assinatura do contrato, com a seguinte equipe 

técnica mínima:  

b.1.a) Gerente De Projetos – 01 (um) profissional com formação em nível superior, 

com especialização em Gestão de Projetos, com certificação válida emitida por 

entidade acreditada, que atuará como Gerente de Projetos na fase de implantação; 
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b.1.b) Coordenador - 01 (um) profissional com formação em nível superior para 

atuar na gestão do processo de monitoramento, realizando essas atividades em 

estreito contato com a SAP; 

b.1.c) Técnicos de Suporte – 05 (cinco) profissionais com formação mínima de 2º 

grau, com experiência em manutenção dos dispositivos eletrônicos propostos, os 

quais serão responsáveis por realizar as visitas técnicas para classificação e retirada 

para manutenção dos dispositivos de monitoramento nas Coordenadorias; 

c) Quando convocada para a assinatura do contrato, a licitante habilitada deverá 

apresentar o Curriculum Vitae dos profissionais elencados, e comprovar os vínculos 

com cada um deles mediante a apresentação (original e cópia simples) de algum dos 

seguintes documentos:  

c.1) Contrato social onde o profissional conste como participante do quadro 

societário; 

c.2) Registro em carteira profissional; 

c.3) Ficha de empregado, ou Contrato de prestação de serviços, com validade na 

vigência do contrato decorrente da licitação.  

c.4) Os profissionais indicados pelo licitante deverão acompanhar a execução dos 

serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente 

ou superior. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto 

deverá atender as mesmas exigências deste Edital.  

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); 

1.5.2. As duas empresas reunidas em consórcio deverão apresentar individualmente 

as declarações referidas nas alíneas “a” até “c”, do subitem 1.5.1. acima. 

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. 
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2.2. Documentos de procedência estrangeira devem estar acompanhados das 

respectivas traduções para língua portuguesa, efetuadas por tradutor juramentado, 

devidamente autenticados pelos respectivos consulados ou registrados em cartório 

de títulos e documentos. 

2.3. Exige-se, ainda, com relação aos documentos que: 

2.3.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da 

matriz;  

2.3.2. Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial; 

2.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz; 

2.3.4. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser 

apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da 

empresa licitante. 

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. 

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 

2.3. 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.  
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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 de R$ 0,30 (trinta centavos) de 

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 

valor unitário. 

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. 

5.1. Para essa classificação 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 ou cooperativa que preencha 

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 
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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 ou cooperativa que preencha 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. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 

os preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução 

do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais. 

8.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de 

preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessário. 

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 011 3206-4875 / 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, n° 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 cooperativa, 

que preencha 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. 

mailto:aabarreto@sp.gov.br


 

 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
Chefia de Gabinete 

 

 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
Telefone: (11) 3206-4872 – fax (11) 3206-4877 

 
12 

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 

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. 

15. Finalizadas as fases de julgamento das propostas e de habilitação, e antes da 

adjudicação e homologação do certame, a sessão será suspensa para que o 

fornecedor detentor da melhor oferta possa apresentar a solução ofertada para a 

realização de testes de conformidade, com o objetivo de demonstrar perante a 

Contratante que atende aos requisitos descritos no  Anexo I-A. 

16. Para a realização dos Testes de Conformidade, o Pregoeiro suspenderá o certame 

e imediatamente convocará a licitante, por meio de aviso lançado no sistema, para 

apresentar a Solução. 

17. Os testes de conformidade serão aplicados à solução de software e aos 

dispositivos de monitoramento, visando comprovar o atendimento aos requisitos 

obrigatórios.  

18. Os testes serão realizados nas dependências da Contratante. Os relativos à 

geolocalização do dispositivo exigirão o deslocamento de indivíduos indicados pela 

Secretaria de Administração Penitenciária em regiões distintas do Estado. 

19. A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, 

para preparar o ambiente e instalar todos os elementos necessários, a fim de 
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possibilitar a realização dos testes. As condições adequadas para sua realização 

serão de total responsabilidade da licitante, inclusive o fornecimento de 

computadores desktop ou notebooks, devidamente configurados, para os testes de 

monitoramento e de uso da solução. 

20. Dentro do prazo atribuído para a preparação do ambiente, a licitante 

disponibilizará à Contratante, no mínimo 10 (dez) tornozeleiras (e respectivos 

acessórios) iguais às ofertadas, para que as mesmas sejam instaladas em indivíduos 

indicados pela Secretaria da Administração Penitenciária, os quais circularão por 

locais abrangidos pela área a ser monitorada, para participarem dos testes de 

monitoramento, sendo que ao menos dois dos equipamentos serão submetidos a 

testes que poderão resultar em danos como, por exemplo, o teste de resistência à 

água e rompimento da cinta de fixação. Esses danos não serão ressarcidos. 

21. O desenvolvimento dos testes seguirá o roteiro contido no Anexo I-A deste 

Projeto Básico, não necessariamente na ordem apresentada. O não atendimento a 

qualquer dos itens elencados ensejará a desclassificação da licitante. 

22. A licitante deverá disponibilizar técnico(s) qualificado(s), indicado(s) 

antecipadamente à Contratante, para a demonstração e operação da solução durante 

a realização do teste de conformidade, capaz de demonstrar todas as funcionalidades 

exigidas, bem como esclarecer eventuais dúvidas. 

23. Correrão por conta da Licitante todas as despesas com transporte, hospedagem 

e alimentação para seus funcionários, bem como as decorrentes de fatores logísticos 

para a instalação/preparação do ambiente. 

24. O teste de conformidade terá duração máxima de 5 (cinco) dias úteis, contados 

da entrega do ambiente, podendo a licitante, neste período, proceder a correções e 

ajustes das funcionalidades que porventura apresentarem erros ou inconsistências 

durante a realização do teste, desde que sem prejuízos ao prazo final estipulado. 

Essa liberalidade não se aplica aos requisitos exigidos para os Data Centers. 

25. Os trabalhos de preparação do ambiente pela licitante, assim como o 

desenvolvimento dos testes, deverão acontecer em dias úteis entre 08:00h e 17:00, 

com intervalo entre 12:00 e 14:00h.  

26. A cada dia de testes será elaborará uma ata. Após a conclusão dos testes de 

conformidade, a equipe da Contratante elaborará, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

relatório informando os resultados. Se a solução apresentada for aprovada, o 

Pregoeiro certificará a respectiva aprovação por meio de mensagem lançada no 

sistema. 

27. Na hipótese da não aprovação, a próxima licitante, respeitada a ordem de 

classificação, será convocada para a fase de habilitação e uma vez habilitada será 

submetida ao mesmo teste de conformidade. 

28. O teste de conformidade poderá ser acompanhado por até 02 (dois) 

observadores de cada uma das demais licitantes, não sendo permitidas 
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manifestações ou interferências no andamento dos testes, exceto por escrito ao 

responsável indicado pela Contratante. 

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, e após o teste de conformidade, 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, n° 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, do Núcleo de Comunicações 

Administrativas da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, n° 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. 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

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

certame. 

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

pregão eletrônico. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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7.2. Se a cooperativa deixar de cumprir a obrigação estabelecida no subitem 7, deste 

item VI, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários 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. 

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. Os dispositivos de monitoramento e seus acessórios deverão ser entregues 

diretamente nas sedes das Coordenadorias Regionais, nas quantidades e endereços 

abaixo indicados, 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 contrato: 

Órgão 
Quantidades de 

dispositivos 

Reserva 

Técnica 
Totais 

COREMETRO – Coordenadoria de Unidades 

Prisionais da Região Metropolitana de São 

Paulo 

Av. Gal. Ataliba Leonel, 656, São Paulo/SP 

1.333 133 1.466 

CRN - Coordenadoria de Unidades Prisionais 

da Região Noroeste do Estado 

Estrada Vicinal Pref. Aníbal Haman, Km 6 – 

Aeroporto – Pirajuí – SP 

2.770 277 3.047 
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CRC - Coordenadoria de Unidades Prisionais 

da Região Central do Estado 

Rod. Campinas/Monte mor Km 4,5 Nova Boa 

Vista – Campinas – SP 

1.500 150 1.650 

COREVALI – Coordenadoria de Unidades 

Prisionais do Vale do Paraíba e Litoral 

Av. Amador Bueno da Veiga, 450 –Taubaté 

538 54 592 

CROESTE – Coordenadoria da Região Oeste 

do Estado – 

Av. Antonio Marquês, s/nº- Presidente 

Venceslau – SP 

859 86 945 

TOTAIS 7.000 700 7.700 

2. Na fase de planejamento será definida a sequência em que as Coordenadorias 

receberão os dispositivos de monitoramento. A Contratada deverá entregar a 

totalidade dos dispositivos (tornozeleiras e acessórios) em até 112 (cento e doze) 

dias contados da assinatura do contrato; 

3. As entregas poderão ser parciais, sendo que no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) da quantidade prevista para cada Coordenadoria deverá ser entregue em até 

70 (setenta) dias da assinatura do contrato. 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEDIMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE 

MONITORAMENTO 

1. A implantação da solução de monitoramento eletrônico de sentenciados do regime 

semiaberto obedecerá ao cronograma previsto na cláusula décima segunda do 

contrato, salvo se outro não for estipulado entre as partes, sem prejuízo do prazo 

final de implantação (119 dias). 

2. O Termo de Aceite Parcial será emitido em até 05 (cinco) dias, a contar da 

homologação da solução, e desde que tenham sido cumpridas, pela CONTRATADA, 

as atividades anteriores previstas no cronograma de implantação. 

3. O termo de Aceite Definitivo será emitido em até 05 (cinco) dias, a contar do 

término do período de operação assistida, e desde que tenham sido cumpridas, pela 

CONTRATADA, as atividades anteriores previstas no cronograma de implantação.  

4. Não havendo o aceite por parte da CONTRATANTE, a atividade deverá ser refeita 

no prazo estipulado pela CONTRATANTE, e a contagem do prazo para emissão do 

Termo será reiniciada. 
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5. Os Termos de Recebimento, relativos aos recebimentos dos dispositivos 

eletrônicos pelas Coordenadorias, serão emitidos imediatamente após a conferência 

dos equipamentos e materiais entregues e verificação de suas respectivas 

quantidades. Para fins de planejamento, a Contratada deverá comunicar à SAP, com 

antecipação mínima de 24 horas, sobre a data, horário e a quantidade de 

equipamentos que serão entregues. 

X. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

1. As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período mensal, a partir do 

início da operação assistida. 

2. A medição será realizada, observadas as condições estabelecidas no contrato, cuja 

respectiva minuta constitui o Anexo II deste Edital. 

XI. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao Núcleo de Material e 

Patrimônio, Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, São Paulo/SP, 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. 

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

contado da data de entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão indicado no 

subitem 1 deste item XI supra e à vista do Termo de Aceitação dos Serviços, referido 

no Parágrafo Quinto da Cláusula Quarta do Contrato. 

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 XI começará a fluir a partir da data de 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 realizados mediante depósito na conta corrente bancária em 

nome da contratada no Banco do Brasil. 

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, 

à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação 

ao atraso verificado. 

7. Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual, mediante a 

aplicação da seguinte fórmula paramétrica:  
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R = P0 . [( I_P_C ) – 1] 

                IPC0                        

Onde:  

R = Parcela de reajuste; 

P0 = Preço unitário inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do 

contrato no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPC0 = 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. 

8. A periodicidade anual, de que trata o subitem 7 deste item XI, será contada a 

partir da apresentação da proposta, que será considerado mês de referência de 

preços. 

XII. DA CONTRATAÇÃO 

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

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

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 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 03 (três) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, 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 10 (dez) dias úteis contados da data da 

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

da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, n° 556 – 

São Paulo – SP, para assinar o termo de contrato. 



 

 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
Chefia de Gabinete 

 

 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
Telefone: (11) 3206-4872 – fax (11) 3206-4877 

 
19 

2.1. Sob pena da contratação não se realizar, concomitantemente à assinatura do 

contrato, a empresa vencedora do certame deverá apresentar a declaração referida 

no subitem 14.4 do Projeto Básico, o Relatório Detalhado com a Descrição da 

Solução previsto no item 15 do Projeto Básico, bem como os documentos indicados 

no subitem 1.4, alínea “c” do item IV deste Edital. 

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 XII, 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 08 (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 mediante 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. 

6. Não obstante o prazo estipulado no subitem 4 deste item XII, a vigência 

contratual nos exercícios subseqüentes 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. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
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7. Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição estipulada no subitem 6 

deste item XII, a Contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

8. A solução deverá estar em plena operação em até 119 (cento e dezenove) dias, a 

contar da assinatura do contrato. 

XIII. 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 nº10.520, de 17 de 

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

artigo 14, do Decreto nº 49.722, de 24/06/05. 

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

multas previstas na Resolução SAP nº 077/2016, 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. 

XIV. DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do contrato, a 

licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco) por cento, 

sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei 

federal nº 8.666/93, encaminhando o respectivo comprovante ao Departamento de 

Administração da Secretaria da Administração Penitenciária. 

2. Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições da 

respectiva apólice deverá constar disposição expressa estipulando a responsabilidade 

da seguradora inclusive pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer 

espécies, aplicadas à tomadora do seguro. 

3. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a integral execução de 

todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente, conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei federal nº 8.666/93. 

4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do 

contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a 

Contratada às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa, 

observado o disposto na Resolução SAP nº 077/2016. 

5. A garantia referida no item subitem 1, do item XIV, será apresentada pelas 

empresas componentes do consórcio, observada a proporção da respectiva 

participação, facultada a prestação integral, por apenas uma das consorciadas. 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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6. A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao da vigência contratual, 

sendo que, em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá promover a 

complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o caso, de 

modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no subitem 1, do 

item XIV, deste edital, facultada a substituição por qualquer das outras modalidades 

relacionadas no § 1° do artigo 56 da Lei federal n° 8.666/93. 

XV. 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”. 

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 – Projeto Básico; 

http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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Anexo I–A Teste de Conformidade; 

Anexo I-B – Carta Proposta; 

Anexo II – Minuta de Contrato; 

Anexo III – Resolução SAP nº 077/2016; 

Anexo IV – Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo VI - Declaração que atende às Normas Relativas à Saúde e Segurança no 

Trabalho; 

Anexo VII – Relação de unidades prisionais com monitoramento eletrônico de presos 

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, 11 de maio de 2016 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2016 

Processo SAP/GS n° 440/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROJETO BÁSICO 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SENTENCIADOS EM REGIME 

SEMIABERTO 

BASEADO EM  

GEOLOCALIZAÇÃO 
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1. Objeto 

1.1. O processo licitatório destina-se à contratação de empresa para a prestação 

de serviços de monitoramento eletrônico, com cobertura de todo o território 

do Estado de São Paulo, de indivíduos sentenciados que cumprem pena em 

regime semiaberto nas situações de trabalho externo e de saídas 

temporárias;  

1.2. Os serviços a serem contratados compreendem, além do próprio 

monitoramento, a disponibilização de toda a infraestrutura tecnológica, física, 

de hardware, de software, de telecomunicação e de serviços exigida para a 

efetiva prestação dos serviços, incluindo o fornecimento, manutenção e 

reposição de dispositivos eletrônicos de monitoramento (tornozeleira) e seus 

acessórios. 

2. Modelo de Contratação 

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

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Unitário. 

3. Prazo de Vigência do Contrato 

3.1. O contrato decorrente deste processo licitatório terá vigência por 30 (trinta) 

meses, podendo ser renovado até o limite permitido por lei. 

4. Quantidade de Unidades de Monitoramento (UnM) a ser  contratada  

4.1. Serão contratadas 3.496.950 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis 

mil e novecentos e cinquenta)  UnM - Unidades de Monitoramento, para 

consumo por demanda conforme as necessidades da Contratante na vigência 

do contrato; 

4.2. Os pagamentos serão mensais e corresponderão à quantidade de UnM 

efetivamente consumidas no período. Para efeitos de medição, considerar-se-

á que 01 (uma) UnM corresponde a 01 (um) período diário de 

monitoramento efetivo de um sentenciado; 

4.3. A precificação da UnM deve compreender a prestação de todos os serviços e 

a disponibilização de toda a infraestrutura exigida para a efetiva contratação, 

incluindo os recursos de treinamento e-learning descritos em item específico 

deste Projeto Básico;   

4.4. A SAP estima em 4.900 (quatro mil e novecentos) o número de sentenciados 

em trabalho externo que serão monitorados simultaneamente. Desses, 

estima-se que 1.600 (um mil e seiscentos) trabalharão também aos 
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sábados, e 140 (cento e quarenta) trabalharão também aos domingos. A 

quantidade estimada de sentenciados monitorados que não trabalham 

externamente e gozarão de saídas temporárias é de 2.100 (dois mil e cem). 

Por ocasião das saídas temporárias, a quantidade de sentenciados a serem 

monitorados simultaneamente poderá chegar a 7.000 (sete) mil), onde parte 

serão os sentenciados que executam trabalho externo e sairão nas saídas 

temporárias; outra parte serão aqueles sentenciados que não executam 

trabalho externo, mas gozarão do benefício da saída temporária; outra parte 

serão aqueles que não sairão na saída temporária, mas continuarão sendo 

monitorados durante a execução do trabalho externo;  

4.4.1. Sentenciados em trabalho externo são indivíduos que trabalham ou 

estudam externamente, em dias úteis e, em determinados casos,  aos 

finais de semana, retornando à Unidade Prisional ao final do 

expediente; 

4.4.2. Sentenciados em saída temporária são indivíduos beneficiados por 

medidas amparadas pela Lei de Execução Penal, que lhes permite até 5 

(cinco) saídas anuais com até 7 (sete) dias cada saída; 

5. Racional utilizado para apuração da Quantidade de  UnM a ser 

contratada 

5.1. Trabalho Externo 

Q1 = (4.900 x 252) + (1.600 x 52) + (140 x 52) = 1.325.280 

Onde: 

 4.900 é o número estimado de sentenciados a serem 

monitorados durante o trabalho externo entre as segundas e 

sextas-feiras; 

 252 é a quantidade média de dias por ano, exceto sábados, 

domingos e feriados nacionais;  

 1.600 é a quantidade estimada de sentenciados que 

trabalharão externamente aos sábados; 

 52 é a quantidade média de sábados por ano. 

 140 é a quantidade estimada de sentenciados que trabalharão 

externamente aos domingos 

 52 é a quantidade média de domingos por ano. 

5.2. Saída Temporária 

Q2 = 2.100 x 35 = 73.500 

Onde: 

 2.100 é o número estimado de sentenciados que gozarão de 

saídas temporárias e que serão monitorados; 
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 35 é a quantidade máxima de dias de monitoramento de 

sentenciados em saída temporária por ano, considerando que 

um sentenciado beneficiado poderá gozar até 5 saídas por ano 

com até 7 dias cada saída; 

5.3. Quantidade anual estimada de UnM a ser consumida 

Qa = Q1 + Q2 =  1.398.780 

5.4. Quantidade Total de UnM a ser contratada 

Qt = Qa x 2,5 =  3.496.950 

Onde: 

 2,5 é a quantidade de anos de vigência do contrato. 

5.5. Consumo Médio Mensal Estimado de UnM 

Qmm = Qt/30 = 116.565 

Onde 

 30 é a quantidade de meses de vigência do contrato. 

6. Legislação Específica  

6.1. Lei Federal nº 12.258, de 15 de junho de 2010, Decreto nº 7.627, de 24 de 

novembro de 2011, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 

Penal) e Decreto Estadual nº 12.906/08. 

7. Proposta de Preços 

7.1. O valor a ser lançado no sistema é o preço unitário da UnM – Unidade de 

Monitoramento. 

7.2. Na fase de habilitação, o pregoeiro solicitará à Licitante provisoriamente 

classificada em primeiro lugar, cópia da planilha de preços, com envio 

posterior do original, com os valores ajustados para a última oferta. A 

proposta deverá ser formulada conforme o Anexo I-B CARTA PROPOSTA 

deste Projeto Básico; 

8. Escopo 

8.1. A prestação de serviços abrangerá: 

8.1.1. O monitoramento remoto simultâneo dos sentenciados através da 

apuração das coordenadas geográficas e o registro de sua localização 

no território do Estado de São Paulo, em intervalos de tempo regulares 

e parametrizáveis, utilizando-se de meios técnicos que permitam, com 

respeito à dignidade do indivíduo, verificar sua presença ou ausência, 
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em determinado local e período, enquanto perdurar a medida 

determinante de seu monitoramento, limitado à vigência do contrato.  

8.1.2. A disponibilização e operação, pela Contratada, de toda a 

infraestrutura para coleta, processamento e armazenamento das 

informações relativas ao monitoramento dos indivíduos sentenciados, 

de forma segura, em suas próprias instalações, com pessoal 

especializado e sistemas adaptados às necessidades da Contratante; 

8.1.3. A disponibilização de material para treinamento de funcionários 

indicados pela Contratante; 

8.1.4. Suporte técnico em regime 24 x 7; 

8.1.5. Operação assistida; 

8.1.6. A comunicação, em tempo real, de alertas automáticos gerados pelo 

sistema, minimamente os seguintes: 

8.1.6.1. Quando for detectado o descumprimento de qualquer uma das 

regras estabelecidas para o monitoramento do sentenciado; 

8.1.6.2. Quando houver quebra de comunicação entre o dispositivo e a 

central de monitoramento;  

8.1.6.3. Quando for identificada a violação ou tentativa de violação do 

dispositivo de monitoramento; 

8.1.6.4. Quando forem detectadas falhas de funcionamento de qualquer 

dos componentes eletrônicos portados pelo sentenciado;  

8.1.7. A disponibilização de funcionalidades para gestão dos serviços e 

acompanhamento do monitoramento, via Internet, por parte da 

Contratante; 

8.1.8. O fornecimento, sem ônus adicional para a Contratante, de dispositivos 

para localização e monitoramento que possam ser anexados ao 

indivíduo sentenciado, juntamente com todos os acessórios e 

ferramentas necessários para sua instalação e uso; 

8.1.8.1. A instalação e desinstalação do equipamento no corpo do 

sentenciado e a ativação e desativação do dispositivo para 

monitoramento no sistema serão realizadas pela própria SAP; 
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8.1.9. Os serviços de retirada de dispositivos sem condições de operação, a 

manutenção e a devolução ou reposição desses dispositivos nos locais 

determinados neste Anexo; 

8.2. O processo crítico do monitoramento compreende: 

8.2.1. A adequada identificação da posição geográfica do sentenciado 

monitorado; 

8.2.2. A verificação do cumprimento das regras estabelecidas pela medida 

determinante de seu monitoramento;  

8.2.3. A emissão de alertas ao Órgão Contratante, relativos ao 

descumprimento dessas regras;  

8.2.4. A coleta remota dos dados de monitoramento e sua transmissão, 

processamento, conferência, registro e armazenamento; 

8.3. A prestação de serviços inclui o fornecimento inicial de 7.700 (sete mil e 

setecentos) dispositivos eletrônicos de monitoramento (e seus acessórios, a 

depender da solução ofertada), sua manutenção e reposição, de forma a 

manter durante o período de vigência do contrato essa mesma quantidade 

em poder da SAP, considerando-se os equipamentos enviados para 

manutenção;  

8.4. Dos dispositivos fornecidos, 7.000 (sete mil) serão afixados por demanda aos 

indivíduos a serem monitorados, e 700 (setecentos), comporão uma reserva 

técnica; 

8.5. O fornecimento de dispositivos eletrônicos de monitoramento abrange todos 

os componentes necessários, tais como: tornozeleiras; Baterias e seus 

Carregadores; Módulos de comunicação portáveis; Cintas de fixação, Pinos 

ou travas de fixação e ferramentas, em quantidades suficientes para 

possibilitar o efetivo monitoramento remoto do indivíduo durante toda a 

vigência do contrato; 

8.6. A reserva técnica será utilizada para reposição de dispositivos retirados para 

manutenção ou extraviados.   

8.7. Nos casos em que for necessária a retirada do dispositivo para manutenção 

ou substituição, a Contratada deverá recompor a reserva técnica da Unidade 

de origem em até 15 (quinze dias) contados da notificação da ocorrência pela 

Contratante; 



 

 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
Chefia de Gabinete 

 

 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
Telefone: (11) 3206-4872 – fax (11) 3206-4877 

 
29 

8.8. A quantidade de dispositivos a serem retirados para manutenção/substituição 

não estará limitada ao quantitativo da reserva técnica. 

9. Requisitos com atendimento obrigatório pela Contratada para a 

prestação dos serviços 

9.1. Infraestrutura tecnológica e de serviços 

9.1.1. Centrais de monitoramento e de Suporte (Call Center) em regime 24 x 

7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana); 

9.1.2. Quantidade de operadores que garantam a amplitude adequada, 

proporcional à quantidade de indivíduos que serão monitorados;  

9.1.3.  Data Centers principal e backup, instalados em regiões geográficas 

distintas, em território nacional, atendendo aos seguintes requisitos: 

9.1.3.1. Sistemas de Controle e Registro dos Acessos às instalações; 

9.1.3.2. Bloqueio eletrônico das portas de acesso à área de 

processamento; 

9.1.3.3. Exigência de identificação de qualquer pessoa dentro de áreas 

de segurança, em concomitância ou não com a utilização de 

senhas de acesso, e/ou identificação biométrica;  

9.1.3.4. Circuito fechado de TV com imagens que deverão ser 

armazenadas em mídia ótica ou eletromagnética;  

9.1.3.5. Sala Cofre com abertura e fechamento eletrônico, 

sistematizado, das portas para o Controle do Acesso à Sala;  

9.1.3.6. Sistema de alarmes e/ou de vigilância eletrônica dotado de 

funcionalidades que permitam programar e assegurar o envio de 

mensagens de alarme a estações de gerenciamento remotas pré-

definidas e/ou telefones celulares de responsáveis pelo 

monitoramento na ocorrência de evento que acarrete a 

necessidade da ativação do Plano de Contingência estabelecido;  

9.1.3.7. Relatórios de Acesso ao ambiente; 

9.1.3.8. Sistema de Climatização; 

9.1.3.9. Rede elétrica estabilizada; 



 

 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
Chefia de Gabinete 

 

 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
Telefone: (11) 3206-4872 – fax (11) 3206-4877 

 
30 

9.1.3.10. Sistema No Break; 

9.1.3.11. Sistema de prevenção e combate a incêndios; 

9.1.3.12. Sistema automático de alarme sonoro; 

9.1.3.13. Plano de contingência para indisponibilidade do Datacenter; 

9.1.3.14. Plano de contingência para indisponibilidade da comunicação 

com os módulos a serem monitorados;  

9.1.3.15. Plano de contingência para indisponibilidade do Call Center 

destinado a assegurar o retorno à operação normal, com 

disponibilidade e capacidade plenas;  

9.1.3.16. Redundância dos principais serviços, equipamentos, instalações 

e componentes tecnológicos para garantir a disponibilidade dos 

requisitos essenciais ao monitoramento; 

9.1.3.17. Link de internet redundante, ativo/ativo; 

9.1.3.18. Sistemática de backups; 

9.1.3.19. Aplicação com funções e logs de Auditoria 

9.2. Segurança e Sigilo de Dados e Informações 

9.2.1. O acesso ao sistema e subsistemas deve ocorrer unicamente através 

de números de IPs devidamente autorizados pela Contratante e dos 

números de IPs da Central de Monitoramento da Contratada; 

9.2.2. Os sistemas deverão permitir o estabelecimento de perfis diferenciados 

para acesso aos dados e informações; 

9.2.3. Os sistemas só poderão ser acessados por usuários devidamente 

cadastrados, mediante a utilização de login e senha; 

9.2.4. Somente funcionários da Contratante e por ela autorizados poderão ter 

acesso aos dados cadastrais dos indivíduos monitorados; 

9.2.5. Todos os dados gerados por decorrência da prestação de serviços tais 

como localização e ocorrências, serão de propriedade da Contratante; 

9.2.6. A Contratada não poderá, em nenhuma hipótese, ceder a outrem ou 

utilizar as informações a que tenha acesso em função da execução dos 
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serviços para qualquer outro fim que não seja a execução do objeto 

contratado;  

9.2.7. É vedado à CONTRATADA ceder, transmitir, realizar cópia ou qualquer 

outra atividade que comprometa o sigilo da informação e que não seja 

estritamente relacionada à prestação de serviços objeto do CONTRATO. 

Qualquer violação da integridade e segurança da informação sujeitará 

a CONTRATADA e seus agentes às penas previstas na legislação em 

vigor. 

9.3. Dispositivos eletrônicos de monitoramento  

9.3.1. Dispositivos de rastreamento no formato de tornozeleira, e seus 

eventuais acessórios, sem antena externa, para ser afixado no 

tornozelo da pessoa com possibilidade de regulagem da cinta de 

fixação; 

9.3.2. Somente serão aceitos dispositivos homologados pela ANATEL; 

9.3.3. Todos os dispositivos de monitoramento fornecidos deverão atender a 

um mesmo padrão, independentemente do fabricante; 

9.3.4. Os dispositivos fornecidos na primeira entrega deverão ser novos, sem 

uso anterior, e deverão ser entregues lacrados, em embalagens 

individuais, previamente configurados e prontos para uso, restando à 

Contratante apenas a ativação no sistema para início do efetivo 

monitoramento; 

9.3.5. O dispositivo deve capturar e transmitir os dados georreferenciados de 

posicionamento em intervalos parametrizáveis;  

9.3.6. A massa máxima do dispositivo que será afixado ao corpo do indivíduo 

monitorado não deverá ultrapassar a 300 gramas, incluindo baterias.  

Caso o dispositivo ofertado exija o porte de acessórios não afixados, o 

peso total do conjunto não deverá ultrapassar a 500 gramas; 

9.3.7. Os dispositivos deverão possuir as seguintes características: 

9.3.7.1. Confeccionados em material com resistência adequada para o uso 

diário, com características hipoalergênicas, resistente à água até 

01 (um) metro de profundidade; 

9.3.7.2. Anatomicamente confortáveis e que garantam a discrição, 

ergonomia e portabilidade, sem oferecer qualquer risco à saúde 

do sentenciado e de terceiros. Devem consistir objetos possíveis 
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de serem acoplados ao corpo, sem exposição ao ridículo, ou 

ofensa à dignidade da pessoa que irá utilizá-los, mas capaz de 

impedir qualquer tentativa de interferência em seu 

funcionamento ou destruição, seja por meio de imersão na água, 

exposição ao fogo ou qualquer outra forma de inutilização do 

equipamento; 

9.3.7.3. Com elemento de fixação (cinta de instalação da tornozeleira) 

que permita regulagem para o ajuste do equipamento ao 

sentenciado, construído de forma a acusar qualquer tentativa de 

rompimento ou violação, com geração automática de alarme em 

tempo real à central de monitoramento; 

9.3.7.4. Contar com no mínimo 02 (dois) chips de telefonia móvel celular 

ativos, em cartão ou circuito integrado, de operadoras distintas, 

para comunicação entre o dispositivo e a Central de 

Monitoramento e/ou  Data Center;    

9.3.7.5. Prover capacidade para armazenamento das posições 

georreferenciadas do sentenciado, coletadas no período de 24 

horas, para uso em caso de queda da comunicação com o Data 

Center, com posterior transmissão quando do restabelecimento  

das condições adequadas; 

9.3.7.6. Ser dotado de tecnologia alternativa para apuração da localização 

do indivíduo monitorado, para os casos de perda de sinal GPS. 

Considerar o sentenciado eventualmente poderá localizar-se em 

ambiente fechado; 

9.3.7.7. Alertar o sentenciado, por meio de avisos luminosos, vibratórios 

ou sonoros, sobre as situações de alarme ou mau funcionamento 

do dispositivo, para que ele possa providenciar a resolução de 

problemas não propositais ou informar a situação ao órgão 

competente; 

9.3.7.8. Deve ser capaz de emitir alertas ao sentenciado comandados 

remotamente pelo sistema de monitoração eletrônica; 

9.3.7.9. Ser alimentado por baterias com vida útil mínima de 01 (um) 

ano, com autonomia mínima de 24 (vinte e quatro) horas, com 

tempo de recarga não superior a 04 (quatro) horas, comprovados 

por documentação do fabricante. Baterias que perderem essas 

características no prazo de vigência do contrato deverão ser 

substituídas sem custo adicional à Contratante;  
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9.3.7.10. Ser acompanhado por carregador da bateria com seleção 

automática de voltagem, ou qualquer outro dispositivo que o 

substitua, que permita a recarga sem que o equipamento afixado 

no indivíduo monitorado necessite ficar conectado à tomada 

elétrica de qualquer forma. A Licitante deve considerar que as 

celas onde os sentenciados pernoitarão não dispõem de tomada 

elétrica que permita a recarga noturna;  

9.3.7.11. Assegurar condições para que, mesmo durante o período de 

recarga, o monitoramento do sentenciado permaneça efetivo. Se 

forem necessárias baterias extras, estas deverão ser fornecidas 

juntamente com os equipamentos, sem qualquer ônus adicional 

para a Contratante; 

9.3.7.12. Sua arquitetura não deve exigir que o sentenciado adentre a 

cela com qualquer outro componente, incluindo fios externos,  

além da tornozeleira eletrônica afixada à sua perna; 

9.3.8. Funcionalidades extras disponíveis na solução proposta e que forem 

consideradas pela SAP incompatíveis com os serviços a serem 

prestados  deverão ser obrigatoriamente bloqueadas, sob pena de 

desclassificação; 

9.3.9. As ferramentas destinadas à instalação e desinstalação dos 

equipamentos nos indivíduos monitorados, deverão assegurar a 

adequada precisão às tarefas de modo a evitar possíveis riscos aos 

envolvidos quando de sua utilização; 

9.4. Solução de software 

9.4.1. O sistema de monitoramento deverá ter sua arquitetura voltada para 

Internet, acessível por meio de navegadores com licença gratuita, além 

de ser capaz de atender com o desempenho adequado a, no mínimo, 

200 (duzentos) acessos simultâneos, com autenticação segura dos 

usuários autorizados pela SAP através de login e senha; 

9.4.2. Deverá garantir o monitoramento simultâneo de, no mínimo, 7.000 

(sete mil) sentenciados; 

9.4.3. Interfaces e mensagens escritas em idioma português do Brasil; 

9.4.4. Sincronização com o horário de verão brasileiro; 
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9.4.5. Visualização das informações de monitoramento, tais como o 

posicionamento do monitorado com a identificação do equipamento, 

nos mapas virtuais dos logradouros em telas e monitores; 

9.4.6. Comportar dados cadastrais e informações, tais como: Matrícula, 

Nome, Filiação, Número de Documentos, Foto e Dados da Autorização 

para Fruição de Benefício, referentes à, no mínimo, 200.000 (duzentos 

mil) sentenciados. Essa exigência deve-se à alta rotatividade de 

sentenciados nos regimes cobertos pelo serviço de monitoramento; 

9.4.7. O acesso pelos funcionários da Contratante ao sistema de 

monitoramento deverá ser efetuado unicamente através de VPN 

(Virtual Private Network), com o uso de logins e senhas. Somente 

funcionários da SAP poderão cadastrar sentenciados e ter acesso a 

consultas e relatórios que apresentem dados cadastrais que permitam 

identificar o indivíduo monitorado;  

9.4.7.1. Os funcionários da Contratada em hipótese alguma terão acesso 

aos dados das pessoas monitoradas. A aplicação deve garantir que 

tais funcionários tenham acesso exclusivamente a um identificador 

(ID), gerado automaticamente pelo sistema, referente ao 

dispositivo que esteja sendo usado; 

9.4.8. Impedir cadastramentos em duplicidade, de forma a assegurar a 

integridade dos dados e informações; 

9.4.9. Garantir que correções pós-cadastramento somente sejam permitidas 

com o uso de senha autorizada. O sistema deverá preservar o dado 

antigo para efeitos de auditoria; 

9.4.10. Prover consultas e recuperação das informações pelos 

funcionários autorizados da SAP, tais como pesquisas fonéticas, que 

tornem transparentes as diferenças de grafia porventura existentes. 

9.4.11. Permitir a demarcação, nos mapas virtuais de arruamento, de 

áreas geográficas em que o sentenciado está autorizado ou proibido de 

atravessar ou permanecer em horários pré-determinados;  

9.4.12. Permitir à SAP a ativação e a desativação de um dispositivo no 

sistema de monitoramento; 

9.4.13. Gerar alarmes quando for detectada transgressão das regras de 

monitoramento, dos limites de inclusão e/ou exclusão pelo monitorado, 

ou quando houver interrupção do monitoramento, incluindo jamming 

no sinal GSM, ou tentativa de violação do dispositivo;  
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9.4.14. Permitir a classificação dos alarmes em, no mínimo, três (três) 

graus de severidade, que devem ser refletidos nas interfaces do 

sistema de monitoramento;  

9.4.15. Deve permitir o restabelecimento remoto da condição normal 

após a resolução do alerta, sem a necessidade de ajustes diretamente 

no dispositivo afixado no monitorado; 

9.4.16.  Armazenar as ocorrências de alarmes juntamente com o 

descritivo das situações que os causaram;  

9.4.17.  A Contratada deverá comunicar as situações de alarme 

classificados como críticos pela SAP aos responsáveis por ela 

determinados, imediata e obrigatoriamente por email e por telefone 

previamente registrados; 

9.4.17.1. Não obtendo sucesso no contato telefônico, o operador da 

Contratada deverá imediatamente escalar a informação, 

comunicando o alerta às autoridades da SAP cadastradas; 

9.4.17.2. A comunicação das situações de alarmes deverá considerar os 

procedimentos que vierem a ser acordados com a SAP durante 

a implantação do monitoramento, inclusive quanto a seu 

conteúdo; 

9.4.18. Disponibilizar o acesso pela Contratante, via VPN, às interfaces 

de monitoramento utilizadas pela Central de Monitoramento da 

Contratada, e à base de dados históricos alimentada pelo sistema, para 

consultas e análises diversas, sempre considerando o perfil do usuário 

e as respectivas autorizações;  

9.4.19. Preservar todos os dados relativos ao monitoramento, 

minimamente pelo prazo de vigência do contrato. A Contratada deverá 

fornecer à Contratante, em periodicidade semestral e ao final do 

contrato, arquivos criptografados, gravados em mídia e/ou 

transmitidos de forma segura, com cópia de todos os dados e 

informações geradas pelo sistema no período; 

9.4.19.1. Quando for necessário o uso de softwares específicos para 

acesso a esses arquivos, a Contratada deverá fornecê-los e 

instalá-los em, no mínimo, 05 equipamentos da Contratante em 

locais por ela indicados, sem ônus adicional e com as 

respectivas licenças de uso;      

9.4.20. Permitir a customização de telas e relatórios em função das 

necessidades da Contratante; 
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9.4.21. Possuir rotinas de autodiagnostico que permitam detectar e 

informar aos operadores eventuais falhas no funcionamento da 

solução, tanto de software como de hardware. As falhas deverão ser 

registradas associadas a local, data, horário e operador;  

9.4.22. Gerar trilhas de auditorias para verificação da responsabilidade 

pela execução de tarefas operacionais, tais como o acesso e alteração 

de informações e arquivos, e reconfiguração de software; 

9.4.23. Possuir subsistemas integrados, minimamente os seguintes: 

9.4.23.1. Gerenciamento e monitoramento da infraestrutura; 

9.4.23.2. Cadastramento e gestão dos dispositivos: 

 Recebimento dos equipamentos pela SAP e confirmação do 

pré-cadastramento dos mesmos feito pela Contratada; 

 Localização de equipamentos, ferramentas e materiais no 

estoque da SAP 

 Registro de problemas verificados com os equipamentos, tais 

como avarias, reparos, substituições, devoluções, extravio, 

roubo e destruição; 
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9.4.23.3. Configuração remota das condições para monitoramento; 

9.4.23.4. Análises estatísticas e gerenciais, Relatórios e Dashboards; 

9.4.23.5. Os subsistemas devem ser disponibilizados em estações de 

trabalho dedicadas, pertencentes à rede de computadores da 

SAP, e deverão ser operados apenas por usuários funcionários 

da SAP, desde que devidamente autorizados. Um computador 

poderá receber mais de uma atribuição; 

9.4.24. Proporcionar ferramenta de mensageria para comunicação entre 

os diversos operadores e usuários autorizados da SAP. As mensagens 

trocadas deverão ser armazenadas pelo período de vigência do 

contrato. Ao final do contrato, a Contratada deverá disponibilizar à 

Contratante o conteúdo das caixas postais; 

9.4.25. Permitir o cadastramento de usuários autorizados pela SAP, 

minimamente com os seguintes perfis: 

9.4.25.1. Sem acesso a qualquer operação de cadastramento ou alteração 

de dados e com acesso geral às informações e relatórios 

disponibilizados pelo sistema; 

9.4.25.2. Sem acesso a qualquer operação de cadastramento ou alteração 

de dados e com acesso às informações e relatórios 

disponibilizados pelo sistema relativos a uma região específica; 

9.4.25.3. Sem acesso a qualquer operação de cadastramento ou alteração 

de dados e com acesso às informações e relatórios 

disponibilizados pelo sistema relativos a um local específico; 

9.4.25.4. Com acesso às informações e relatórios disponibilizados pelo 

sistema relativos a um local específico e às operações de 

cadastramento e alterações de dados locais, de sua alçada 

específica; 
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9.4.26. Garantir que os recursos de telecomunicação e 

georreferenciamento cubram o estado de São Paulo; 

9.4.27. O mapa digital do software de monitoramento deve permitir o 

cadastramento de pontos de interesse, além de já conter previamente 

os seguintes:  

9.4.27.1. Escolas, Creches e Universidades; 

9.4.27.2. Estabelecimentos prisionais, delegacias e postos policiais; 

9.4.27.3. Sedes de órgãos públicos; 

9.4.27.4. Hospitais e Prontos Socorros; 

9.4.27.5. Instituições Bancárias; 

9.4.27.6. Terminais de transporte público; 

9.4.28. Armazenar e possibilitar o resgate do registro histórico de todos 

os acessos e operações realizadas no sistema, para fins de auditoria; 

9.4.29. Possibilitar o bloqueio automático de usuários de perfil 

operacional após prazos pré-estabelecidos; 

9.4.30. Criptografar dados e informações transmitidas e processadas 

pelo sistema de monitoramento. As características da criptografia 

adotada na solução ofertada deverão constar no relatório com a 

descrição da solução, entregue na assinatura do contrato. 

9.4.31. Possuir as seguintes funções essenciais de controle para uso da 

Contratante: 

9.4.31.1. Registro de todos os conjuntos de dispositivos, seus respectivos 

componentes e quantidades, tais como: Baterias e seus 

carregadores; Tornozeleiras; Módulos de comunicação 

portáveis; Alicates; Sacadores; Cintas de fixação; Pinos e 

Travas de fixação; 

9.4.31.2. Inventário dos equipamentos sob a responsabilidade da 

Contratante, a qualquer tempo, geral e por localidade, 

indicando inclusive quantidade de equipamentos encaminhados 

para manutenção; 
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9.4.31.3. Histórico de utilização dos equipamentos por cada sentenciado 

monitorado; 

9.4.31.4. Registro de perdas, avarias, problemas de fabricação dos 

equipamentos ou outras situações que possam dar motivo a 

manutenções, substituições ou reposições; 

9.4.32. Funcionalidades extras disponíveis na solução proposta e que 

forem consideradas pela SAP incompatíveis com os serviços a serem 

prestados  deverão ser obrigatoriamente bloqueadas, sob pena de 

desclassificação. 

9.5. Relatórios de Gestão 

9.5.1. A solução deverá permitir a customização, geração e impressão de 

relatórios analíticos e gerenciais; 

9.5.2. Relatórios customizados requisitados pela Contratante na fase de 

levantamento de necessidades deverão estar prontos para a  fase de 

homologação da solução prevista no cronograma de implantação;  

9.5.3. Minimamente, mas não restringindo-se a esses, os seguintes  

relatórios deverão ser  disponibilizados pela Contratada: 

9.5.3.1. Relatórios analíticos  

 Verificação, a qualquer tempo, do posicionamento dos 

monitorados, inclusive com a apuração e identificação dos 

dispositivos que se encontravam em um determinado local em 

determinado período de tempo, através das coordenadas de 

sua localização e sua apresentação visual ao operador sobre 

mapas de arruamento; 

 Posições georreferenciadas de um monitorado específico 

durante um período de tempo determinado e o mapa de 

arruamento e logradouros indicando seu deslocamento e os 

intervalos de tempo detectados entre cada ponto; 

 Datas, horários e responsáveis pela ativação/desativação dos 

dispositivos no sistema; 

 Equipamentos em estoque em condições de uso; 

 Equipamentos em poder da SAP sem condições de uso; 
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 Equipamentos em uso, indexado pela identificação/nome do 

sentenciado; 

 Dispositivos devolvidos à SAP pelos sentenciados monitorados 

no retorno das saídas, indexado pela identificação/nome do 

sentenciado; 

9.5.3.2. Relatórios consolidados 

 Equipamentos em poder da SAP, totalizando a quantidade de 

equipamentos em condições de uso, quantidade de 

equipamentos retirados para manutenção/substituição no 

período, quantidade de equipamentos em uso no momento; 

9.5.3.3. Relatório consolidado mensal; 

 Equipamentos/Acessórios substituídos, por tipo; 

 Equipamentos reparados e devolvidos à Unidade de Origem; 

 Equipamentos enviados para reparo e devolvidos sem 

constatação de defeito (Quantidades por Unidade Prisional, 

Coordenadoria Regional e Total). 

 Principais ocorrências registradas no período; 

 Quantidade de equipamentos danificados/extraviados/retidos 

no período; 
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10. Entrega Inicial dos dispositivos 

10.1. A Contratada deverá entregar os 7.700 (sete mil e setecentos) dispositivos 

referidos neste Anexo, juntamente com as ferramentas e materiais para 

instalação nos indivíduos que serão monitorados, no prazo estabelecido no 

cronograma de trabalho, sem ônus adicional para a Contratante, 

diretamente nas sedes das Coordenadorias Regionais, nas quantidades e 

endereços abaixo indicados: 

Órgão 
Quantidades de 

dispositivos 

Reserva 

Técnica 
Totais 

COREMETRO – Coordenadoria de Unidades 

Prisionais da Região Metropolitana de São 

Paulo 

Av. Gal. Ataliba Leonel, 656, São Paulo/SP 

1.333 133 1.466 

CRN - Coordenadoria de Unidades Prisionais 

da Região Noroeste do Estado 

Estrada Vicinal Pref. Aníbal Haman, Km 6 – 

Aeroporto – Pirajuí – SP 

2.770 277 3.047 

CRC - Coordenadoria de Unidades Prisionais 

da Região Central do Estado 

Rod. Campinas/Monte mor Km 4,5 Nova Boa 

Vista – Campinas – SP 

1.500 150 1.650 

COREVALI – Coordenadoria de Unidades 

Prisionais do Vale do Paraíba e Litoral 

Av. Amador Bueno da Veiga, 450 –Taubaté 
538 54 592 

CROESTE – Coordenadoria da Região Oeste 

do Estado – 

Av. Antonio Marquês, s/nº- Presidente 

Venceslau – SP 

859 86 945 

TOTAIS 7.000 700 7.700 
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11. Manutenção de dispositivos 

11.1. A prestação de serviços contratada inclui a  manutenção, por toda a 

vigência do contrato, dos dispositivos eletrônicos e acessórios que se 

tornarem inoperantes ou que apresentem falha na operação, bem como a 

reposição daqueles cujo conserto não seja possível ou que, após ativados,  

tenham sido extraviados no período de monitoramento; 

11.2. Um técnico da Contratada deverá comparecer semanalmente às 

Coordenadorias com o objetivo de realizar vistorias prévias e possíveis 

manutenções simples nos dispositivos e acessórios enviados pelas 

Unidades Prisionais, visando minimizar a quantidade a ser retirada para 

conserto ou substituição.   

11.3. Caberá à Contratada a reposição/devolução dos equipamentos em perfeitas 

condições de uso em até 15 (quinze) dias da retirada, diretamente nas 

Coordenadorias das Unidades Prisionais; 

11.4. Os equipamentos e componentes para manutenção somente podem ser 

retirados por pessoas previamente informadas à SAP pela Contratada.  

11.5. Para subsidiar a elaboração da proposta de preços pela Licitante, a SAP 

informa os dados históricos relativos aos serviços de monitoramento 

prestados no período de 14/07/2011 a 13/07/2015: 

 

       
QUADRO CONSOLIDADO – PERÍODO 14/07/2011 a 13/07/2015 

 

Média Diária de Dispositivos de Monitoramento Ativos 2.000 

Média Mensal de kits de Monitoramento Extraviados 43 

Média Mensal de kits de Monitoramento Enviados para Manutenção   799 

Percentual Médio de kits de monitoramento que foram enviados para manutenção  

e retornaram sem defeito constatado ou com pequenos reparos  
55% 

Percentual Médio de kits de monitoramento que foram enviados para manutenção 

e foram repostos por apresentarem defeitos/danos irreparáveis 
45% 

Obs: Um kit de monitoramento é composto por tornozeleira, bateria, carregador e 

UPR (Unidade Portátil de Rastreamento). 
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12. Operação Assistida e Suporte Técnico   

12.1. A Contratada deverá prestar, sem ônus adicional para a Contratante, 

serviços de operação assistida no período de implantação e de suporte 

técnico pós implantação;   

12.2. Operação Assistida 

12.2.1.1. A Contratada deverá indicar à Contratante uma equipe técnica 

com no mínimo 5 (cinco) profissionais, sendo um para cada 

Coordenadoria, informando como meios de contato individuais: 

telefone corporativo, telefone celular e email, para atendimento 

remoto personalizado aos usuários da Coordenadoria 

respectiva, em regime 24 x 7, por um período mínimo de 42 

(quarenta e dois) dias, relativo ao uso da solução.  

12.2.1.2. Durante o período de operação assistida, nos casos em que a 

consulta não puder ser resolvida de maneira remota, o 

profissional alocado pela Contratada, ou outro por ela 

designado, deverá comparecer à Unidade que realizou a 

consulta para solução do problema.  

12.2.2. Suporte Técnico 

12.2.2.1. Posterior à operação assistida, durante toda a vigência do 

contrato. Deverá ser prestado minimamente por telefone 

disponibilizado pela Contratada que permita ligações gratuitas, 

em regime 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 

semana), e por email. Não será permitido o acesso remoto ao 

banco de dados da Contratante; 

13. Níveis de Serviço 

13.1. Sem prejuízos aos demais prazos discriminados neste Anexo, a Contratada 

deverá garantir os seguintes níveis de serviço: 

13.1.1. Indisponibilidade do Data Center: máximo de 15 (quinze) minutos por 

mês; 

13.1.2. Falta generalizada de comunicação entre a Central de Monitoramento e 

os dispositivos monitorados: máximo de 15 (quinze) minutos por mês; 

13.1.3. Indisponibilidade do Call Center: máximo de 15 (quinze) minutos por 

mês; 
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13.2. Falhas relacionadas ao software que inviabilizem a continuidade do 

monitoramento dos indivíduos deverão ser solucionadas em até 01 (uma) 

hora após a abertura do chamado. 

13.3. O tempo de retorno para os questionamentos dos usuários da Contratante, 

ainda que sem a resposta definitiva, não deverá ultrapassar a 30 (trinta) 

minutos. 

14. Treinamento 

14.1. A prestação de serviços inclui a disponibilização pela Contratada de um 

módulo de treinamento pela Internet, na modalidade e-learning, sem 

interação em tempo real entre instrutor e aluno, para capacitação dos 

funcionários indicados pela SAP, os quais serão os responsáveis pelos 

procedimentos pertinentes ao serviço de monitoramento; 

14.2. Havendo a necessidade de licenças de uso da ferramenta que será 

disponibilizada, todos os procedimentos e custos para aquisição serão 

responsabilidade da Contratada; 

14.3. O treinamento será realizado sob demanda, em número ilimitado, cabendo 

à SAP determinar os treinandos, inscrevê-los, disponibilizar equipamentos 

para acesso ao módulo de treinamento, acompanhar e fazer a gestão do 

processo; 

14.4. A Contratada deverá apresentar, concomitantemente à assinatura do 

contrato, declaração comprometendo-se a disponibilizar o módulo e-

learning e material de apoio eventualmente necessário, tais como fórum e 

chat e material de apoio, sem limite de usuários, com capacidade para, no 

mínimo,  200 acessos simultâneos em até 63 (sessenta e três) dias 

contados da assinatura do contrato. O módulo de treinamento deverá 

permanecer disponível por toda a vigência do contrato; 

14.5. A SAP avaliará a aderência do conteúdo do curso às necessidades dos 

serviços; 

14.6. O apoio ao treinando para esclarecimento de dúvidas será prestado pelo 

Suporte Técnico da Contratada; 

14.7. O módulo de treinamento deverá possuir função que gerencie o prazo para 

a conclusão do treinamento após o cadastramento/matrícula do treinando, 

aplicando testes de aproveitamento e concedendo certificado ao aluno 

aprovado. 
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14.8. O tempo de retorno para os questionamentos dos treinandos ao Suporte 

Técnico, ainda que sem a resposta definitiva, não deverá ultrapassar a 30 

(trinta) minutos; 

14.9. O curso deverá permanecer disponível durante todo o período de vigência 

do contrato, bem como todas as demais ferramentas complementares 

ofertadas,;  

14.10. O conteúdo do curso deverá contemplar, no mínimo, conceitos e ações 

práticas referentes à: 

14.10.1. Supervisão/gestão do monitoramento de sentenciados, referentes à 

fiscalização do monitoramento dos sentenciados que efetuam 

trabalho externo e ou se beneficiam de saídas temporárias; 

14.10.2. Instalação/desinstalação e ativação/desativação dos dispositivos 

eletrônicos; 

14.10.3. Cadastramento de sentenciados e parametrização das situações a 

serem monitoradas e respectivos alarmes a serem tratados; 

14.10.4. Monitoramento de sentenciados e demais atividades, equipamentos 

e processos a ele inerentes, incluindo controle de materiais e 

equipamentos tais como: recebimento, entrada e saída do estoque, 

avaliação de avarias e aspectos relevantes a considerar para envio 

para manutenção, consertos, perdas, reposições, controle de 

acessórios; etc. 

15. Relatório detalhado com a descrição da solução 

15.1. Concomitantemente à assinatura do contrato, a empresa vencedora do 

certame deverá apresentar: 

15.1.1. Informativos relativos aos dispositivos eletrônicos de 

monitoramento e seus acessórios, tais como folders e White papers, 

apontando as páginas que comprovam o atendimento aos requisitos. 

Não serão aceitos links para verificação na Internet; 

15.1.2. Comprovação, por meio de certificações e/ou outros 

documentos, tais como folders, cópias de contratos, documentos 

técnicos, etc., de que atende aos requisitos relativos às instalações 

físicas e infraestrutura, incluindo Call Center, Central de 

Monitoramento e Data Centers.  
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15.1.2.1. A Contratante reserva a si o direito de, persistindo dúvidas 

proceder diligências para a comprovação do atendimento aos 

requisitos; 

15.1.3. Comprovação de que os dispositivos eletrônicos de 

rastreamento são homologados pela ANATEL. 

15.1.4. Relatório detalhado apresentando: 

15.1.4.1. Toda a infraestrutura que será utilizada para a prestação dos 

serviços de monitoramento de sentenciado, incluindo, no 

mínimo, informações que definam de forma completa e 

inequívoca as características e especificações dos principais 

componentes de hardware, software, tecnologia e sistemas que 

integrarão a infraestrutura.  

15.1.4.2. Principais alarmes gerados pelo sistema, explicando os níveis de 

severidade considerados propostos para esses alarmes, os 

cuidados e providências que deverão ser tomados em 

decorrência dos mesmos e os tempos recomendáveis para as 

ações previstas; 

15.1.4.3. Características detalhadas e localização dos Datacenters 

(principal e backup) onde estarão instalados os componentes 

tecnológicos principais da Infraestrutura que a Contratada 

deverá utilizar para a prestação de serviços; 

15.1.4.4. Características gerais e premissas adotadas pelo sistema 

concebido para a Prestação de Serviços de monitoramento; 

15.1.4.5. Infraestrutura de Telecomunicações, Hardware (Servidores, 

Armazenamento, Redes, Segurança) e Software (Base 

cartográfica, Gerenciadores de infraestrutura Gerenciadores de 

Bancos de Dados, Segurança, Sistemas Operacionais, principais 

funcionalidades dos sistemas de informação, consultas, 

pesquisas, relatórios); 

15.1.4.6. Descrição do processo de monitoramento, através da 

identificação do posicionamento geográfico do módulo acoplado 

ao sentenciado, de sua geocodificação e das parametrizações a 

serem efetuadas diretamente pela SAP; 

15.1.4.7. Descrição da forma de acesso, através do sistema de 

monitoramento, às informações sigilosas que dizem respeito aos 

sentenciados; 
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15.1.4.8. Descrição das funcionalidades do sistema que proporcionarão 

condições para que a SAP proceda as auditorias indispensáveis, 

assegurando a confiabilidade do processo como um todo; 

15.1.4.9. Descrição do processo de comunicação dos alertas do 

monitoramento às autoridades da SAP, via telefone e email, 

especificando períodos de tempo em que deverá ocorrer a 

comunicação às autoridades de níveis superiores quando não 

ocorrer o acatamento da comunicação por parte dos respectivos 

responsáveis;  

15.1.4.10. Aspectos do monitoramento que possam de alguma 

forma impactar a SAP ou os sentenciados monitorados, como 

durabilidade dos equipamentos de monitoramento e seus 

componentes, potência dissipada pelos mesmos, materiais 

constitutivos, ergonomia ou quaisquer outros assuntos que 

possam ter alguma relevância para o sentenciado ou para a 

SAP. 

15.1.4.11. Organograma da equipe responsável pela prestação dos 

serviços de monitoramento de sentenciados, incluindo, no 

mínimo, informações que definam de forma completa e 

inequívoca suas características e responsabilidades; 

15.1.4.12. Conjuntos de ações a serem levadas a efeito, como, por 

exemplo, Plano de contingência para casos de indisponibilidade 

do Datacenter, Plano de contingência para indisponibilidade da 

comunicação com os módulos a serem monitorados e Plano de 

contingência para indisponibilidade do Call Center, a equipe 

responsável por essas ações, os equipamentos, sistemas, 

instalações, serviços e os respectivos tempos previstos para sua 

execução; 

15.1.4.13. Planilha com os custos individualizados, em reais (R$), 

do dispositivo de monitoramento (tornozeleira) e de todos os 

seus acessórios, tais como baterias, carregadores de baterias, 

cintas de fixação, ferramentas e lacres, indicando fabricante e 

modelo de cada item. Esses custos  serão meramente 

informativos e não serão de nenhuma forma computados para 

análise das propostas. Entretanto, serão utilizados em eventuais 

instruções de processos, motivo pelo qual a Contratada deverá 

informar, com toda a responsabilidade, os mesmos valores 

utilizados na elaboração de sua planilha de preços; 

15.1.4.14. Funcionalidades ou especificações ofertadas pelas 

licitantes que, de alguma forma, possam exceder as exigidas, 
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tanto poderão ser aceitas e incorporadas ao Contrato que vier a 

ser celebrado, desde que sem custo adicional para a 

Contratante, como poderão ser recusadas e, nesse caso, 

prevalecerá o que está exigido neste Edital. 

15.1.5. Plano de trabalho para a implantação do monitoramento e 

prestação dos serviços. Nele deverão estar expostos os fatores críticos 

e premissas de sucesso da implantação e suas dificuldades, assim 

como os riscos e os cuidados e procedimentos que a Licitante adotará 

para mitigá-los. O Plano de Trabalho deverá contemplar, 

minimamente:  

15.1.5.1. Matriz de responsabilidades; 

15.1.5.2. Planejamento logístico; 

15.1.5.3. Implantação: 

15.1.5.4. Especificação dos níveis de acesso ao sistema pelos funcionários 

da Licitante para o monitoramento remoto de sentenciados; 

15.1.5.5. Cadastramento de usuários; 

15.1.5.6. Configuração do sistema de monitoramento; 

15.1.5.7. Distribuição e entrega dos equipamentos a monitorar. 

16. Macro-Cronograma 

16.1. A solução deverá estar em plena operação em até 119 (cento e 

dezenove) dias, a contar da assinatura do contrato; 

16.2. A planilha abaixo representa o cronograma proposto para o projeto. Em 

tempo de planejamento, a distribuição de atividades no período poderá ser 

alterada, desde que consensado com a Contratante, e sem prejuízos ao 

prazo final para implantação; 

16.2.1. Na fase de planejamento será definida a sequência em que as 

Coordenadorias receberão os dispositivos de monitoramento. A 

Contratada deverá entregar a totalidade dos dispositivos 

(tornozeleiras e acessórios) em até 112 (cento e doze) dias 

contados da assinatura do contrato;  

16.2.2. As entregas poderão ser parciais, sendo que no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) da quantidade prevista para cada 
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Coordenadoria deverá ser entregue em até 70 (setenta) dias da 

assinatura do contrato. 

 
 

 
 

 

17. Termos de Aceite e Recebimento 

17.1. O Termo de Aceite Parcial, devido após a homologação da solução, e o 

Termo de Aceite Definitivo, devido após o período de operação assistida, 

serão emitidos pela CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias após a 

conclusão da atividade. Não havendo o aceite por parte da CONTRATANTE, 

a atividade deverá ser refeita, e a contagem do prazo para emissão do 

Termo será reiniciada. 

17.2. Os Termos de Recebimento, relativos aos recebimentos dos dispositivos 

eletrônicos pelas Coordenadorias, serão emitidos imediatamente após a 

conferência dos equipamentos e materiais entregues e verificação de suas 

respectivas quantidades. Para fins de planejamento, a Contratada deverá 

comunicar à SAP, com antecipação mínima de 24 horas, sobre a data, 

horário e a quantidade de equipamentos que serão entregues; 
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18. Medição dos Serviços 

18.1. A Contratada deverá prover meios para gestão e controle da quantidade de 

UnM utilizadas por período e durante a vigência do Contrato, para 

confronto com os instrumentos de controle da Contratante, para efeitos de 

pagamento; 

18.2. O primeiro período de medição para pagamento mensal terá início 

concomitante ao início da operação assistida; 

 

19. Critérios de Medição 

19.1. O fator determinante da remuneração será a quantidade de UnM 

consumidas no período, correspondente aos dias nos quais os sentenciados 

foram efetivamente monitorados; 

19.2. O início e o fim do período de monitoramento serão caracterizados pela 

ativação e pela desativação no sistema, pela SAP, do dispositivo eletrônico 

afixado no sentenciado; 

19.2.1. Ativação e Desativação são as ações do operador no sistema 

informatizado com o objetivo de habilitar logicamente para 

monitoramento o dispositivo afixado ao sentenciado; 

19.3.  Quando a ativação e a desativação de um mesmo dispositivo ocorrer no 

mesmo dia, este dia não será computado para efeitos de medição. 

20. Cálculo da remuneração total mensal 

20.1. A remuneração total mensal corresponderá à quantidade de Unidades de 

Monitoramento (UnM) efetivamente consumidas no período, calculado 

conforme subitem a seguir;  

20.2. A remuneração mensal correspondente ao monitoramento será obtida pela 

aplicação da seguinte fórmula: 

RM = (Qm * Vm) 

 

 

 

Onde: 

 RM = Remuneração do mês (R$); 

 Qm = Quantidade total de dias de monitoramento (UnM), 

considerando todos os sentenciados efetivamente monitorados 

no período de medição; 
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 Vm = Valor de 01(uma) UnM informado na planilha de preços 

da Contratada. 

21. Responsabilidades Básicas da Contratada 

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

Contratada, a todos os dispositivos legais e normatizações brasileiras que 

regulamentam as atividades do seguimento, em especial as relativas ao 

registro da empresa e ao exercício profissional; 

21.2. Serão de responsabilidade da Contratada todas as despesas com 

transporte de equipamentos e qualquer outra decorrente da locomoção de 

suas equipes para implantação da solução ofertada e para atendimento às 

demais condições contidas neste Anexo; 

21.3. A Contratada deverá arcar com todos os custos relativos às licenças e 

autorizações necessárias à prestação dos serviços contratados, bem como 

todos aqueles relativos à prestação de serviço objeto do presente contrato; 

21.4. Caberá exclusivamente à Contratada qualquer comprovação relativa aos 

equipamentos instalados e aos serviços prestados, sempre que solicitado 

pelos serviços públicos de fiscalização ou, quando de caráter legítimo, 

solicitada por fornecedores/distribuidores de componentes da solução; 

21.5. Caso ocorram notificações e penalizações de qualquer natureza geradas à 

Contratante em decorrência de qualquer anormalidade nos componentes 

da solução ou no fornecimento dos serviços, serão promovidas glosas 

contratuais à Contratada; 

21.6. A Contratada deverá efetuar a carga inicial dos dados cadastrais e de 

monitoramento relativos aos sentenciados cadastrados no sistema ora em 

produção,  a partir de arquivos fornecidos pela Contratante, em mídia ou 

através de transferência eletrônica. 

21.7. É competência da Contratada, complementarmente a todos os demais itens 

descritos neste Anexo: 
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21.7.1. Instalação de softwares nos equipamentos da Contratante, 

eventualmente necessários para o perfeito funcionamento da solução; 

21.7.2. Customização das interfaces e funcionalidades do sistema de 

acordo com as necessidades da Contratante; 

21.7.3. Esgotar todas as possibilidades para a comunicação imediata à 

Contratante das situações de alarme, conforme convencionado na fase 

de implantação.  

22. Responsabilidades Básicas da Contratante 

22.1. Planejamento da alocação e utilização dos dispositivos de monitoramento e 

acessórios, e comunicação à Contratada para as devidas providências; 

22.2. Estocagem e cadastramento no sistema dos equipamentos, ferramentas e 

materiais recebidos; 

22.3. Distribuição dos dispositivos recebidos para as áreas responsáveis por sua 

guarda e utilização e pela atualização dos dados no sistema de controle do 

estoque; 

22.4. Cadastramento de sentenciados no sistema; 

22.5. Cadastramento e atualização do sistema de monitoramento com os 

parâmetros para a conduta do sentenciado estabelecidos pela autoridade 

judicial e/ou pela SAP; 

22.6. Cadastramento dos equipamentos associados aos respectivos monitorados; 

22.7. Instalação dos equipamentos de monitoramento nos respectivos 

sentenciados e suas correspondentes ativações e desativações; 

22.8. Ações e providências decorrentes das situações de alarmes apontadas pelo 

sistema e comunicadas à SAP pela Contratada;  

22.9. Verificação das quantidades de equipamentos extraviados e/ou danificados 

no mês e atualização do sistema de controle do estoque, com elaboração 

dos relatórios formais respectivos; 

22.10. Identificação, coleta, entrega, recebimento e controle de equipamentos 

para manutenção, e respectiva atualização no sistema de controle de 

estoque.  

23. Habilitação Técnica – Documentação Obrigatória 
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23.1. Sem prejuízos à documentação já solicitada neste Anexo, a Licitante 

provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar, para 

efeitos de habilitação: 

23.1.1. Comprovação de Aptidão para Desempenho da Atividade  

23.1.1.1. Atestado(s) emitido(s) por terceiro(s), pessoa jurídica de 

direito público ou privado, nacional ou estrangeira, em nome da 

Licitante, atestando experiência anterior na prestação de serviços 

de monitoramento remoto georreferenciado de dispositivos 

baseados em tecnologia GPS (global positioning system),  

instalados em veículos de transporte, tais como carro, ônibus, 

caminhão, ou em pessoas, de, no mínimo, 1.000 (um mil) 

componentes com mobilidade simultaneamente, por meio de um 

único sistema com coleta de dados, armazenamento e atualização 

de informações;   

23.1.1.2. Será permitido a comprovação do quantitativo mediante 

somatória de atestados, desde que o monitoramento 

comprovado por cada um deles tenha ocorrido 

simultaneamente aos demais atestados, e de forma 

centralizada.  

23.1.1.3. O atestado deverá ser emitido em papel timbrado, contendo 

minimamente: dados de identificação da empresa emitente, 

identificação e assinatura de seu representante legal e meios 

de contato, aplicação do monitoramento, quantidade de 

dispositivos monitorados dia a dia no período utilizado para 

comprovação e a localização da Central de Monitoramento; 

23.1.1.4. A Contratante reserva a si o direito de proceder diligências 

para a comprovação da veracidade dos atestados e das 

condições de monitoramento. Qualquer divergência em relação 

aos requisitos deste Edital ensejará a desclassificação da 

proposta, sem prejuízo \às demais penalidades cabíveis. 

23.1.1.5. A informação do período de monitoramento será utilizada 

exclusivamente para a verificação da simultaneidade do 

monitoramento, nos casos em que a Licitante utilizar-se da 

somatória de atestados para a comprovação do requisito; 

 

23.1.1.6. Documentos emitidos em idioma estrangeiro deverão ser 

acompanhados de cópia autenticada e tradução assinada por 

tradutor juramentado, devidamente autenticados pelos 
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respectivos consulados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos. 

 

23.2. Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional 

23.2.1. Declaração emitida pela Licitante onde conste o compromisso 

de que contará em seu quadro de pessoal, na data da assinatura do 

contrato, com a seguinte equipe técnica mínima:  

23.2.1.1. Gerente De Projetos 

 01 (um) profissional com formação em nível superior, com 

especialização em Gestão de Projetos, com certificação válida 

emitida por entidade acreditada, que atuará como Gerente de 

Projetos na fase de implantação; 

23.2.1.2. Coordenador   

 01 profissional com formação em nível superior para atuar na 

gestão do processo de monitoramento, realizando essas 

atividades em estreito contato com a SAP; 

23.2.1.3. Técnicos de Suporte 

 05 profissionais com formação mínima de 2º grau, com 

experiência em manutenção dos dispositivos eletrônicos 

propostos, os quais serão responsáveis por realizar as visitas 

técnicas para classificação e retirada para manutenção dos 

dispositivos de monitoramento nas Coordenadorias; 

23.2.2. Quando convocado para a assinatura do contrato, a Licitante 

habilitada deverá apresentar o Curriculum Vitae dos profissionais 

elencados, e comprovar os vínculos com cada um deles mediante a 

apresentação (original e cópia simples) de algum dos seguintes 

documentos:  
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23.2.2.1. Contrato social onde o profissional conste como participante 

do quadro societário; 

23.2.2.2. Registro em carteira profissional; 

23.2.2.3. Ficha de empregado, ou 

23.2.2.4. Contrato de prestação de serviços, com validade na vigência 

do contrato decorrente da licitação.  

23.2.3. Os profissionais indicados pelo licitante deverão acompanhar a 

execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior. Para essa substituição, a 

qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as 

mesmas exigências deste Edital.  

 

24.    Análise de Amostra – Teste de Conformidade 

24.1. Finalizadas as fases de julgamento das propostas e de habilitação, e antes 

da adjudicação e homologação do certame,  a sessão será suspensa para 

que o fornecedor detentor da melhor oferta possa apresentar a solução 

ofertada para a realização de testes de conformidade, com o objetivo de 

demonstrar perante a Contratante que atende aos requisitos descritos 

neste Anexo; 

24.2. Para a realização dos Testes de Conformidade, o Pregoeiro suspenderá o 

certame e imediatamente convocará a Licitante, por meio de aviso lançado 

no sistema, para apresentar a Solução; 

24.3. Os testes de conformidade serão aplicados à solução de software e aos 

dispositivos de monitoramento, visando comprovar o atendimento aos 

requisitos obrigatórios;  

24.4. Os testes serão realizados nas dependências da Contratante. Os relativos a 

geolocalização do dispositivo exigirá o deslocamento de indivíduos 

indicados pela SAP em regiões distintas do Estado; 

 

24.5. A Licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

convocação, para preparar o ambiente e instalar todos os elementos 

necessários, a fim de possibilitar a realização dos testes. As condições 

adequadas para sua realização serão de total responsabilidade da Licitante, 

inclusive o fornecimento de computadores desktop ou notebooks, 
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devidamente configurados, para os testes de monitoramento e de uso da 

solução; 

24.6. Dentro do prazo atribuído para a preparação do ambiente, a Licitante 

disponibilizará à Contratante, no mínimo 10 (dez) tornozeleiras (e 

respectivos acessórios) iguais às ofertadas, para que as mesmas sejam 

instaladas em indivíduos indicados pela SAP, os quais circularão por locais 

abrangidos pela área a ser monitorada, para participarem dos testes de 

monitoramento, sendo que ao menos dois dos equipamentos serão 

submetidos a testes que poderão resultar em danos como, por exemplo, o 

teste de resistência à água e rompimento da cinta de fixação. Esses danos 

não serão ressarcidos; 

24.7. O desenvolvimento dos testes seguirá o roteiro contido no Anexo I-A deste 

Projeto Básico, não necessariamente na ordem apresentada. O não 

atendimento a qualquer dos itens elencados ensejará a desclassificação da 

Licitante; 

24.8. A Licitante deverá disponibilizar técnico(s) qualificado(s), indicado(s) 

antecipadamente à Contratante, para a demonstração e operação da 

solução durante a realização do teste de conformidade, capaz de 

demonstrar todas as funcionalidades exigidas, bem como esclarecer 

eventuais dúvidas; 

24.9. Correrão por conta da Licitante todas as despesas com transporte, 

hospedagem e alimentação para seus funcionários, bem como as 

decorrentes de fatores logísticos para a instalação/preparação do 

ambiente; 

24.10. O teste de conformidade terá duração máxima de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da entrega do ambiente, podendo a Licitante, neste período, 

proceder a correções e ajustes das funcionalidades que porventura 

apresentarem erros ou inconsistências durante a realização do teste, desde 

que sem prejuízos ao prazo final estipulado. Essa liberalidade não se aplica 

aos requisitos exigidos para os DataCenters; 

24.11. Os trabalhos de preparação do ambiente pela Licitante, assim como o 

desenvolvimento dos testes, deverão acontecer em dias úteis entre 08:00h 

e 17:00, com intervalo entre 12:00 e 14:00h.   

24.12. A cada dia de testes será elaborará uma ata. Após a conclusão dos 

testes de conformidade, a equipe da Contratante elaborará, no prazo de 03 

(três) dias úteis, relatório informando os resultados. Se a solução 

apresentada for aprovada, o Pregoeiro certificará a respectiva aprovação 

por meio de mensagem lançada no sistema. 
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24.13. Na hipótese da não aprovação, a próxima licitante, respeitada a ordem 

de classificação, será convocada para a fase de habilitação e uma vez 

habilitada será submetida ao mesmo teste de conformidade. 

24.14. O teste de conformidade poderá ser acompanhado por até 02 (dois) 

observadores de cada uma das demais licitantes, não sendo permitidas 

manifestações ou interferências no andamento dos testes, exceto por 

escrito ao responsável indicado pela Contratante. 
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ANEXO I-A 

 

ANÁLISE DE AMOSTRA - TESTE DE CONFORMIDADE ATENDE (S/N) 

Item do 

Projeto Básico 
Dispositivos eletrônicos de monitoramento   

9.3.1 

Dispositivo de rastreamento, no formato de 

tornozeleira, sem antena de comunicação 

externa, para ser afixado no tornozelo da pessoa, 

com possibilidade de regulagem da cinta de 

fixação ao tamanho do tornozelo. 

 

9.3.5 

O dispositivo deve capturar e transmitir os dados 

georreferenciados de posicionamento em 

intervalos parametrizáveis. 

 

9.3.6 

A massa máxima do dispositivo que será afixado 

ao corpo do indivíduo monitorado não deverá 

ultrapassar a 300 gramas, incluindo baterias.  

Caso o dispositivo ofertado exija o porte de 

acessórios não afixados, o peso total do conjunto 

não deverá ultrapassar a 500 gramas. 

 

9.3.7.1 

Confeccionados em matéria com resistência 

adequada para o uso diário, resistentes a água 

com, no mínimo, 1 (um) metro de profundidade. 

 

9.3.7.3 

Com elemento de fixação (cinta de instalação da 

tornozeleira) que permita regulagem para o 

ajuste do equipamento ao sentenciado, 

construído de forma a acusar qualquer tentativa 

de rompimento ou violação, com geração 

automática de alarme em tempo real à central de 

monitoramento. 

 

9.3.7.4 

Contar com no mínimo 02 (dois) chips de 

telefonia móvel celular ativos, em cartão ou 

circuito integrado, de operadoras distintas, para 

comunicação entre o dispositivo e a Central de 

Monitoramento. 

 

9.3.7.5 

Prover capacidade para armazenamento das 

posições georreferenciadas do sentenciado, 

coletadas no período de 24 horas, para uso em 

caso de queda da comunicação com o Data 

Center, com posterior transmissão quando do 

restabelecimento das condições adequadas. 
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9.3.7.6 

Ser dotado de tecnologia alternativa para 

apuração da localização do indivíduo monitorado, 

para os casos de perda de sinal GPS. 

 

9.3.7.7 

Deve alertar o sentenciado sobre as situações de 

alarme detectadas ou mau funcionamento do 

dispositivo. 

 

9.3.7.8 

Deve ser capaz de emitir alertas ao sentenciado 

comandados remotamente pelo sistema de 

monitoração eletrônica. 

 

9.3.7.9 

Baterias com autonomia mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas, com tempo de recarga não 

superior a 04 (quatro) horas. 
 

9.3.7.10 

Carregador da bateria com seleção automática de 

voltagem, ou qualquer outro dispositivo que o 

substitua, que permita a recarga sem que o 

equipamento afixado no indivíduo monitorado 

necessite ficar conectado à tomada elétrica de 

qualquer forma. 

 

9.3.7.11 

Deve assegurar condições para que, mesmo 

durante o período de recarga, o monitoramento 

do sentenciado permaneça efetivo.  

 

9.3.7.12 

Sua arquitetura não deve exigir que o 

sentenciado adentre a cela com qualquer outro 

componente, incluindo fios externos, além do 

afixado ao corpo. 

 

 
Solução de software  

9.4.1 
Acessível pela Internet, com uso de navegadores 

gratuitos. 
 

9.4.3 
Interfaces e mensagens escritas em idioma 

português do Brasil. 
 

9.4.4 
Opção de sincronização com o horário de verão 

brasileiro. 
 

9.4.5 

Visualização dos dados e informações do 

monitoramento como, por exemplo, o 

posicionamento de monitorados nos mapas 

virtuais dos logradouros da cidade em que se 

encontram, em telas e monitores. 

 

9.4.7.1 

A aplicação deve garantir os funcionáriosda 

Contratada tenham acesso exclusivamente a um 

identificador (ID), gerado automaticamente pelo 

sistema, referente a um dispositivo que esteja 

sendo usado. 
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9.4.8 

Impedir cadastramentos em duplicidade, de 

forma a assegurar a integridade dos dados e 

informações. 

 

9.4.9 

Garantir que correções pós-cadastramento 

somente sejam permitidas com o uso de senha 

autorizada. O sistema deverá preservar o dado 

antigo para efeitos de auditoria. 

 

9.4.10 

Prover consultas e recuperação das informações 

pelos funcionários autorizados da SAP, tais como 

pesquisas fonéticas, que tornem transparentes as 

diferenças de grafia porventura existentes. 

 

9.4.11 

Permitir a demarcação, nos mapas virtuais de 

arruamento, de áreas geográficas em que o 

sentenciado está autorizado ou proibido de 

atravessar ou permanecer em horários pré-

determinados. 

 

9.4.12 
Permitir à SAP a ativação e a desativação de um 

dispositivo no sistema de monitoramento; 
 

9.4.13 

Gerar alarmes quando for detectada transgressão 

das regras de monitoramento, dos limites de 

inclusão e/ou exclusão pelo monitorado, ou 

quando houver interrupção do monitoramento ou 

tentativa de violação do dispositivo. 

 

9.4.14 

Permitir a classificação dos alarmes em, no 

mínimo, três (três) graus de severidade, que 

devem ser refletidos nas interfaces do sistema de 

monitoramento. 

 

9.4.15 

Deve permitir o reestabelecimento remoto da 

condição normal após a resolução do alerta, sem 

a necessidade de ajustes diretamente no 

dispositivo afixado no monitorado. 

 

9.4.16 
Armazenar as ocorrências de alarmes juntamente 

com o descritivo das situações que os causaram. 
 

9.4.18 

Disponibilizar o acesso via VPN pela Contratante 

às mesmas interfaces utilizadas pela Central de 

Monitoramento da Contratada, e à base de dados 

históricos alimentada pelo sistema, para 

consultas e análises diversas, sempre 

considerando o perfil do usuário e as respectivas 

autorizações. 

 

9.4.20 
Permitir a customização de telas e relatórios em 

função das necessidades da Contratante. 
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9.4.21 

Possuir rotinas de autodiagnóstico que permitam 

detectar e informar aos operadores eventuais 

falhas no funcionamento da solução, tanto de 

software como de hardware. 

 

9.4.22 

Gerar trilhas de auditorias para verificação da 

responsabilidade pela execução de tarefas 

operacionais, tais como o acesso e alteração de 

informações e arquivos, e reconfiguração de 

software. 

 

9.4.23.1 
Possuir subsistema Gerenciamento e 

monitoramento da infraestrutura. 
 

9.4.23.2 
Possuir subsistema Cadastramento e gestão dos 

dispositivos. 
 

9.4.23.3 
Possuir subsistema Configuração Remota das 

Condições para Monitoramento. 
 

9.4.23.4 
Possuir subsistema Análises Estatísticas, 

Relatórios e Dashboards. 
 

9.4.24 

Proporcionar ferramenta de mensageria para 

comunicação entre os diversos operadores e 

usuários autorizados da SAP. 

 

9.5.3.1 

Prover recursos de georreferenciamento que 

permitam a apuração e a verificação, a qualquer 

tempo, do posicionamento dos monitorados, 

inclusive a apuração e identificação de 

dispositivos que se encontravam em um 

determinado local em determinado período de 

tempo, através das coordenadas de sua 

localização, e sua apresentação visual ao 

operador sobre mapas de arruamento. 

 

9.4.26 

Os recursos de telecomunicação e 

georreferenciamento devem cobrir o Estado de 

São Paulo. Para efeitos do teste de conformidade 

a solução deverá monitorar no mínimo 8 

equipamentos em locais dentro do Estado de São 

Paulo a serem definidos em tempo de execução. 

 

9.4.27 

A solução de mapa digital do software de 

monitoramento deve permitir o cadastramento de 

pontos de interesse. 

 

9.4.28 

Armazenar e possibilitar o resgate do registro 

histórico dos acessos e operações realizadas no 

sistema, para fins de auditoria. 

 

9.4.29 
Possibilitar o bloqueio automático de usuários de 

perfil operacional após prazos pré-estabelecidos. 
 

9.4.30 
Criptografar os dados e informações transmitidos 

e processados pelo sistema de monitoramento. 
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9.4.31.1 
Permitir o registro de todos os conjuntos de 

dispositivos e seus respectivos componentes. 
 

9.4.31.2 

Inventário dos equipamentos sob a 

responsabilidade da Contratante, a qualquer 

tempo, geral e por localidade, indicando inclusive 

quantidade de equipamentos encaminhados para 

manutenção. 

 

9.4.31.3 
Histórico de utilização dos equipamentos por cada 

sentenciado monitorado. 
 

9.4.31.4 

Registro de perdas, avarias, problemas de 

fabricação dos equipamentos ou outras situações 

que possam dar motivo a manutenções, 

substituições ou reposições. 

 

 
Relatórios de Gestão  

9.5.1 
A solução deverá permitir a customização, 

geração e impressão de relatórios. 
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ANEXO I -B 

CARTA PROPOSTA 

À 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2016. 

1. Identificação do licitante: 

· Razão Social, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço completo,  

· Representante Legal (nome, RG, CPF, domicilio), Telefone, celular, fax, e-

mail 

2.  Preços e Condições Gerais da Proposta: 

2.1. Declaramos, sob pena de desclassificação da proposta, que o produto e 

serviços ofertados a seguir, para participação nesta licitação, atendem a 

todas e a cada uma das especificações deste Edital.  

2.2. A presente proposta está em R$ e é válida por 60 (sessenta) dias, contados 

da data de sua emissão. 

2.3. Estamos cientes de todas as condições do Edital; 

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

daquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

 

Local, data, nome, cargo e assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Objeto Unidade 

Quantidade 

EstimadaTotal 

de UnM a ser 

contratada 

  

Valor 

Unitário 

(R$) 

 

Consumo 

Médio 

Mensal 

Estimado  

Valor 

Mensal 

Estimado 

(4 x 5) 

Prazo do 

Contrato 

(meses) 

Valor 

Estimado 

da Proposta 

(6 x 7) 

Contratação de 

Serviço de 

Monitoramento de 

Sentenciados 

 

UnM 3.496.950   116.565 

 

 

30 

 

 

Obs1: O valor a ser lançado na BEC/SP é o valor unitário da UnM (coluna 4 da planilha) 

Obs2: Uma UnM corresponde a 01 período diário de monitoramento de 01 sentenciado, e 

compreende o fornecimento de todos os serviços e a disponibilização de toda a infraestrutura 

necessária para a execução dos serviços contratados, conforme especificado no Edital e seus 

anexos. 
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ANEXO II 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2016 

Processo SAP/GS n° 440/2016 

Termo de Contrato CG nº XX                                    MINUTA 

Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de 

São Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária, 

por meio da Chefia de Gabinete e a empresa XXX para 

a prestação de serviços de monitoramento eletrônico, 

com cobertura de todo o território do Estado de São 

Paulo, de indivíduos sentenciados que cumprem pena 

em regime semiaberto nas situações de trabalho 

externo e de saídas temporárias. 

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

da Administração Penitenciária, por meio da Chefia de Gabinete, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 96.291.141/0163-45, com Sede na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 

- Santana, Capital, neste ato, representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI 

VALERO, portador do RG nº XXX/SSP-SP, 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, com sede na XXX, nº XXX, neste 

ato, representada pelo Senhor (a) XXX, RG nº XXX, doravante denominada 

CONTRATADA, e na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face 

da Adjudicação processada por licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) CG 

006/2016, têm entre si justo e contratado a prestação de serviços de monitoramento 

eletrônico, com cobertura de todo o território do Estado de São Paulo, de até 7.000 

(sete mil) indivíduos sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto nas 

situações de trabalho externo e de saídas temporárias, compreendendo a 

disponibilização de toda a infraestrutura tecnológica, física, de hardware, de 

software, de telecomunicação e de serviços exigida para a efetiva prestação dos 

serviços, incluindo o fornecimento, manutenção e reposição de dispositivos 

eletrônicos de monitoramento (tornozeleiras) e seus acessórios, regida pela Lei 

federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n.º 49.722, de 24 de junho 

de 2005, pelo regulamento anexo à Resolução n.º CC-27, de 25 de maio de 2006, e 

alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 

federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual n.º 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, do Decreto estadual n.º 47.297, de 06 de novembro de 2002, da 

Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, Resolução SAP nº 077/2016, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às seguintes cláusulas e 

condições que reciprocamente outorgam e aceitam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para a prestação 

de serviços de monitoramento eletrônico, com cobertura de todo o território do 

Estado de São Paulo, de até 7.000 (sete mil) indivíduos sentenciados que cumprem 

pena em regime semiaberto nas situações de trabalho externo e de saídas 

temporárias, compreendendo a disponibilização de toda a infraestrutura tecnológica, 

física, de hardware, de software, de telecomunicação e de serviços exigida para a 
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efetiva prestação dos serviços, incluindo o fornecimento, manutenção e reposição de 

dispositivos eletrônicos de monitoramento (tornozeleiras) e seus acessórios, 

conforme especificações constantes do Projeto Básico – Anexo I deste contrato. 

Parágrafo Primeiro: A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se 

destina, com eficácia e qualidade requeridas. 

Parágrafo Segundo: O regime de execução deste contrato é o de empreitada por 

preço unitário. 

Parágrafo Terceiro: Integram, também, o presente contrato os termos e condições 

do Edital de fls. XXX e da Proposta da CONTRATADA de fls. XXX do Processo SAP/GS 

nº 440/2016, aos quais se vincula. 

Parágrafo Quarto: 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 

Os dispositivos de monitoramento e seus acessórios deverão ser entregues 

diretamente nas sedes das Coordenadorias Regionais, nas quantidades e endereços 

abaixo indicados, 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 contrato: 

Órgão 
Quantidades de 

dispositivos 

Reserva 

Técnica 
Totais 

COREMETRO – Coordenadoria de Unidades 

Prisionais da Região Metropolitana de São 

Paulo 

Av. Gal. Ataliba Leonel, 656, São Paulo/SP 

1.333 133 1.466 

CRN - Coordenadoria de Unidades Prisionais 

da Região Noroeste do Estado 

Estrada Vicinal Pref. Aníbal Haman, Km 6 – 

Aeroporto – Pirajuí – SP 

2.770 277 3.047 

CRC - Coordenadoria de Unidades Prisionais 

da Região Central do Estado 

Rod. Campinas/Monte mor Km 4,5 Nova Boa 

Vista – Campinas – SP 

1.500 150 1.650 

COREVALI – Coordenadoria de Unidades 

Prisionais do Vale do Paraíba e Litoral 

Av. Amador Bueno da Veiga, 450 –Taubaté 
538 54 592 

CROESTE – Coordenadoria da Região Oeste 

do Estado – 

Av. Antonio Marquês, s/nº- Presidente 

Venceslau – SP 

859 86 945 
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TOTAIS 7.000 700 7.700 

 

Parágrafo Primeiro: Na fase de planejamento será definida a sequência em que as 

Coordenadorias receberão os dispositivos de monitoramento. A Contratada deverá 

entregar a totalidade dos dispositivos (tornozeleiras e acessórios) em até 

112 (cento e doze) dias contados da assinatura do contrato; 

Parágrafo Segundo: As entregas poderão ser parciais, sendo que no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) da quantidade prevista para cada Coordenadoria 

deverá ser entregue em até 70 (setenta) dias da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEDIMENTO DA 

IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO 

A implantação da solução de monitoramento eletrônico de sentenciados do regime 

semiaberto obedecerá ao cronograma previsto na cláusula décima segunda deste 

contrato, salvo se outro não for estipulado entre as partes, sem prejuízo do prazo 

final de implantação (119 dias). 

Parágrafo Primeiro: O Termo de Aceite Parcial será emitido em até 05 (cinco) dias, a 

contar da homologação da solução, e desde que tenham sido cumpridas, pela 

CONTRATADA, as atividades anteriores previstas no cronograma de implantação. 

Parágrafo Segundo: O termo de Aceite Definitivo será emitido em até 05 (cinco) 

dias, a contar do término do período de operação assistida, e desde que tenham sido 

cumpridas, pela CONTRATADA, as atividades anteriores previstas no cronograma de 

implantação.  

Parágrafo Terceiro: Não havendo o aceite por parte da CONTRATANTE, a atividade 

deverá ser refeita no prazo estipulado pela CONTRATANTE, e a contagem do prazo 

para emissão do Termo será reiniciada. 

Parágrafo Quarto: Os Termos de Recebimento, relativos aos recebimentos dos 

dispositivos eletrônicos pelas Coordenadorias, serão emitidos imediatamente após a 

conferência dos equipamentos e materiais entregues e verificação de suas 

respectivas quantidades. Para fins de planejamento, a Contratada deverá comunicar 

à SAP, com antecipação mínima de 24 horas, sobre a data, horário e a quantidade de 

equipamentos que serão entregues. 

CLÁUSULA QUARTA – DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

A Contratada deverá prover meios para gestão e controle da quantidade de unidades 

de monitoramento (UnM) utilizadas por período e durante a vigência do Contrato, 

para confronto com os instrumentos de controle da Contratante, para efeitos de 

pagamento; 

Parágrafo Primeiro: As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período 

mensal, a partir do início da operação assistida. 
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Parágrafo Segundo: A autorização para o início da operação assistida dar-se-á por 

meio de ofício ou correspondência eletrônica, a ser emitida pela Secretaria da 

Administração Penitenciária, e desde que tenha sido emitido o Termo de Aceite 

Parcial, previsto no cronograma de implantação, haja dispositivos entregues na(s) 

Coordenadoria(s) que possibilitem o efetivo monitoramento dos sentenciados, bem 

como haja servidores devidamente treinados. 

 

Parágrafo Terceiro: A Contratada deverá entregar o relatório de medição no 

Departamento de Inteligência e Segurança da Administração Penitenciária (DISAP) 

em até 2 (dois) dias úteis após o encerramento do mês de referência. 

 

Parágrafo Quarto: O relatório de medição compreenderá todas as Unidades Prisionais 

em que ocorreram o efetivo monitoramento de sentenciados e deverá conter 

descritivo pormenorizado dos serviços prestados no período, contemplando, no 

mínimo, as seguintes informações:  

 

- Relatório Global (SAP), por Coordenadoria e por Unidade Prisional, contendo: I – 

quantidade diária e total de unidades de monitoramentos (UnM) consumidas no mês; 

II - quantidade diária e total de dispositivos cujas ativação e desativação foram feitas 

no mesmo dia; III – Quantidade diária e total, bem como relação dos dispositivos e 

acessórios que foram retirados pela Contratada para fins de manutenção e/ou 

substituição; IV - Quantidade diária e total, bem como relação dos dispositivos e 

acessórios que foram devolvidos pela Contratada objetos de manutenção e/ou 

substituição. 

 

Parágrafo Quinto: O Departamento de Inteligência e Segurança da Administração 

Penitenciária deverá aprovar o valor para fins de faturamento, ocasião em que será 

exarado o Termo de Aceitação dos Serviços, comunicando-o a Contratada dentro 

de 7 (sete) dias úteis do recebimento do relatório de medição, na forma do Parágrafo 

Terceiro. 

 

Parágrafo Sexto: A Contratada deverá apresentar fatura no primeiro dia útil 

subsequente à comunicação do valor aprovado nos termos do parágrafo anterior. 

 

Parágrafo Sétimo: Para o primeiro pagamento, o relatório de medição deverá 

compreender o período entre a data em que ocorreu a autorização para o início da 

operação assistida e o último dia daquele mês. Para os meses subsequentes, os 

relatórios de medição compreenderão todo o período mensal (mês cheio). 

 

Parágrafo Oitavo: O valor não aprovado nos termos do Parágrafo Quinto será 

comunicado a Contratada com a justificativa correspondente. 

 

Parágrafo Nono: Havendo incorreções no relatório de medição, este será devolvido à 

Contratada e o prazo previsto no Parágrafo Quinto iniciar-se-á novamente, após 

protocolo do relatório de medição sem incorreções. 
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Parágrafo Décimo: O fator determinante da remuneração será a quantidade de UnM 

consumidas no período, correspondente aos dias nos quais os sentenciados foram 

efetivamente monitorados; 

Parágrafo Décimo Primeiro: O início e o fim do período de monitoramento serão 

caracterizados pela ativação e pela desativação no sistema, pela SAP, do dispositivo 

eletrônico afixado no sentenciado; 

Parágrafo Décimo Segundo: Ativação e Desativação são as ações do operador no 

sistema informatizado com o objetivo de habilitar logicamente para monitoramento o 

dispositivo afixado ao sentenciado; 

Parágrafo Décimo Terceiro: Quando a ativação e a desativação de um mesmo 

dispositivo ocorrer no mesmo dia, este dia não será computado para efeitos de 

medição. 

Parágrafo Décimo Quarto: A remuneração total mensal corresponderá à quantidade 

de Unidades de Monitoramento (UnM) efetivamente consumidas no período, 

calculado conforme subitem a seguir;  

Parágrafo Décimo Quinto: A remuneração mensal correspondente ao monitoramento 

será obtida pela aplicação da seguinte fórmula: 

RM = (Qm * Vm) 

Onde: 

 RM = Remuneração do mês (R$); 

 Qm = Quantidade total de dias de monitoramento (UnM), considerando todos os 

sentenciados efetivamente monitorados no período de medição; 

 Vm = Valor de 01(uma) UnM informado na planilha de preços da Contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao Núcleo de Material e 

Patrimônio, Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, São Paulo/SP, 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: Os pagamentos serão efetuados mensalmente no prazo de 30 

(trinta) dias, contado da data de entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão 

indicado no “caput” desta Cláusula e à vista do Termo de Aceitação dos Serviços, 

referido no Parágrafo Quinto da Cláusula Quarta. 

Parágrafo Segundo: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata 

o parágrafo primeiro desta Cláusula começará a fluir a partir da data de 

apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. 
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Parágrafo Terceiro: 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 Quarto: Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta 

corrente bancária em nome da contratada no Banco do Brasil, na Agência XXXX, 

Conta Corrente XXXXXX. 

Parágrafo Quinto: 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, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro 

rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

Parágrafo Sexto: Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica:  

R = P0 . [( I_P_C ) – 1] 

                IPC0                        

Onde:  

R = Parcela de reajuste; 

P0 = Preço unitário inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do 

contrato no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPC0 = 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 Sétimo: A periodicidade anual, de que trata o parágrafo sexto desta 

Cláusula será contada a partir da apresentação da proposta, que será considerado 

mês de referência de preços. 

Parágrafo Oitavo: No tocante ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN, a Contratada deverá obedecer as seguintes disposições: 

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 a 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 

dos serviços, a Contratada deverá obedecer às 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 de 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, poderão ser apresentadas cópias das guias de 
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recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a Contratada 

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

recolhimento. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E DO CRÉDITO 

A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelos preços 

à vista, constantes da sua proposta comercial e deste contrato, nos quais estão 

incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos e demais 

despesas de qualquer natureza. 

Parágrafo Primeiro: O valor 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 – 001, Elemento XXX Econômico do 

orçamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a 

CONTRATADA prestou garantia sob a modalidade __________________, no valor de 

R$ _______________, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 

contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei federal n° 

8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao da 

vigência do presente contrato, sendo que, em caso de alteração contratual, a 

CONTRATADA deverá promover a complementação do respectivo valor, bem como 

de sua validade, se for o caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao 

percentual fixado no “caput”, facultada a substituição por qualquer das outras 

modalidades relacionadas no § 1° do artigo 56 da Lei federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a 

promover, perante a entidade responsável pela garantia, o levantamento de valor 

devido em decorrência de aplicação de penalidade de multa, na hipótese de não 

existir pagamento pendente em valor suficiente para quitar o débito. 

Parágrafo Terceiro: Verificada a hipótese do parágrafo segundo, e não rescindido o 

contrato, a CONTRATADA fica obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor 

correspondente ao levantamento feito, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data 

de recepção da notificação do respectivo abatimento, sob pena de suspensão dos 

pagamentos subsequentes. 

Parágrafo Quarto: A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a integral 

execução de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente conforme dispõe o artigo 56, § 4°, da Lei federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Quinto: A garantia referida no “caput” desta cláusula será apresentada 

pelas empresas componentes do consórcio, observada a proporção da respectiva 

participação, facultada a prestação integral, por apenas uma das consorciadas. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

A prestação dos serviços deverá atender, sob total responsabilidade da Contratada, a 

todos os dispositivos legais e normatizações brasileiras que regulamentam as 

atividades do seguimento, em especial as relativas ao registro da empresa e ao 

exercício profissional, bem como as obrigações estabelecidas no Edital, no Projeto 

Básico e neste Contrato. 

Parágrafo Primeiro: Serão de responsabilidade da Contratada todas as despesas com 

transporte de equipamentos e qualquer outra decorrente da locomoção de suas 

equipes para implantação da solução ofertada e para atendimento às demais 

condições contidas no Projeto Básico, Anexo I. 

Parágrafo Segundo: A Contratada deverá arcar com todos os custos relativos às 

licenças e autorizações necessárias à prestação dos serviços contratados, bem como 

todos aqueles relativos à prestação de serviço objeto do presente contrato. 

Parágrafo Terceiro: Caberá exclusivamente à Contratada qualquer comprovação 

relativa aos equipamentos instalados e aos serviços prestados, sempre que solicitado 

pelos serviços públicos de fiscalização ou, quando de caráter legítimo, solicitada por 

fornecedores/distribuidores de componentes da solução. 

Parágrafo Quarto: Caso ocorram notificações e penalizações de qualquer natureza 

geradas à Contratante em decorrência de qualquer anormalidade nos componentes 

da solução ou no fornecimento dos serviços, serão promovidas glosas contratuais à 

Contratada. 

Parágrafo Quinto: É competência da Contratada, complementarmente a todos os 

demais itens descritos no Projeto Básico: 

a) Instalação de softwares nos equipamentos da Contratante, eventualmente 

necessários para o perfeito funcionamento da solução; 

b) Customização das interfaces e funcionalidades do sistema de acordo com as 

necessidades da Contratante; 

c) Esgotar todas as possibilidades para a comunicação imediata à Contratante 

das situações de alarme, conforme convencionado na fase de implantação. 

Parágrafo Sexto - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente; 

Parágrafo Sétimo - Designar por escrito, no ato da assinatura do contrato, 

preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 

execução deste contrato; 

Parágrafo Oitavo - Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidente de 

trabalho, responsabilizando-se pelas prescrições e encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

Parágrafo Nono - Apresentar ao Contratante, quando exigido, comprovantes de 

pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de 
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suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que 

prestam ou tenham prestado serviço ao Contratante, por força deste contrato. 

Parágrafo Décimo - Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal 

súbito; 

Parágrafo Décimo Primeiro - Cumprir as posturas do Município e as disposições 

estaduais e federais que interfiram na prestação dos serviços; 

Parágrafo Décimo Segundo - 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 em seu acompanhamento; 

Parágrafo Décimo Terceiro - Manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e a 

qualificação exigidas na fase de licitação, indicadas no preâmbulo deste termo, 

apresentado ao CONTRATANTE, inclusive, a licença de funcionamento 

correspondente a cada exercício; 

Parágrafo Décimo Quarto - Manter pessoal e material em número suficiente, de 

forma cumprir as obrigações assumidas; 

Parágrafo Décimo Quinto - 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; 

Parágrafo Décimo Sexto – Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja 

permanência nos serviços for julgada inconveniente, no prazo que for determinado. 

Parágrafo Décimo Sétimo – Manter seu pessoal devidamente identificado por meio de 

crachás, com fotografia recente e ciente das condições de sigilo constantes do Termo 

de Sigilo; 

Parágrafo Décimo Oitavo – Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e 

atender às reclamações sobre seus serviços nos prazos estabelecidos; 

Parágrafo Décimo Nono – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios 

coletivos, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como pelo cumprimento das 

normas legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, e as normas 

internas de segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução deste 

contrato, sem a transferência de qualquer ônus à Contratante; 

Parágrafo Vigésimo – Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da 

Contratante; 

Parágrafo Vigésimo Primeiro – Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefa, 

avaliando o seu desenvolvimento e promovendo ações que assegurem os resultados 

objetivados nos serviços contratados; 
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Parágrafo Vigésimo Segundo – Orientar a sua equipe técnica para os padrões de 

qualidade definidos pela contratante, assim como para os padrões de 

implementação, a fim de garantir que a solução seja segura e eficiente quanto ao 

desempenho e consumo de recursos para sua operacionalização; 

Parágrafo Vigésimo Terceiro – Responder pela gestão de seus técnicos, coordenando 

as fases do projeto e tarefa em execução; 

Parágrafo Vigésimo Quarto – Permitir como medida de segurança adicional, a 

realização de auditoria de segurança da informação pela Secretaria da Administração 

Penitenciária ou por empresa especializada, designada pela Contratante; 

Parágrafo Vigésimo Quinto – Colocar o plano de contingência em operação sempre 

que necessário. 

Parágrafo Vigésimo Sexto – Dar integral cumprimento às condições, obrigações e 

exigências previstas neste contrato e no Projeto Básico. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste contrato, cabe ao Contratante: 

Parágrafo Primeiro - Planejamento da alocação e utilização dos dispositivos de 

monitoramento e acessórios, e comunicação à Contratada para as devidas 

providências; 

Parágrafo Segundo - Estocagem e cadastramento no sistema dos equipamentos, 

ferramentas e materiais recebidos; 

Parágrafo Terceiro - Distribuição dos dispositivos recebidos para as áreas 

responsáveis por sua guarda e utilização e pela atualização dos dados no sistema de 

controle do estoque; 

Parágrafo Quarto - Cadastramento de sentenciados no sistema; 

Parágrafo Quinto - Cadastramento e atualização do sistema de monitoramento com 

os parâmetros para a conduta do sentenciado estabelecidos pela autoridade judicial 

e/ou pela SAP; 

Parágrafo Sexto - Cadastramento dos equipamentos associados aos respectivos 

monitorados; 

Parágrafo Sétimo - Instalação dos equipamentos de monitoramento nos respectivos 

sentenciados e suas correspondentes ativações e desativações; 

Parágrafo Oitavo - Ações e providências decorrentes das situações de alarmes 

apontadas pelo sistema e comunicadas à SAP pela Contratada;  

Parágrafo Nono - Verificação das quantidades de equipamentos extraviados e/ou 

danificados no mês e atualização do sistema de controle do estoque, com elaboração 

dos relatórios formais respectivos; 
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Parágrafo Décimo - Identificação, coleta, entrega, recebimento e controle de 

equipamentos para manutenção, e respectiva atualização no sistema de controle de 

estoque; 

Parágrafo Décimo Primeiro - Indicar formalmente o gestor e /ou fiscal para 

acompanhamento da execução contratual; 

Parágrafo Décimo Segundo - Exercer a fiscalização dos serviços; 

Parágrafo Décimo Terceiro - Facilitar, quando necessário, o exercício das funções da 

CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações e cumprindo suas obrigações 

estabelecidas neste contrato; 

Parágrafo Décimo Quarto - Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da 

prestação de serviços aprovadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – 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 artigo 77 a 80, da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo primeiro: Haverá a rescisão imediata do contrato administrativo na 

hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições a 

que alude o § 1º deste artigo 1º, do Decreto nº 55.938/2010, com redação dada 

pelo Decreto nº 57.159/2011 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO 

 A CONTRATADA 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 CEGP-10 de 19 de novembro 

de 2002 e o artigo 14, do Decreto nº 49.722, de 24/06/05. 

Parágrafo Primeiro: A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada 

juntamente com as multas previstas na Resolução SAP nº 077/2016, garantido o 

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

www.sancoes.sp.gov.br. 

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 

Às 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; 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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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; 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 – DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

O prazo de vigência deste contrato é de 30 (trinta) meses consecutivos e 

ininterruptos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos e 

condições permitidos pela legislação vigente. 

Parágrafo Primeiro: 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. 

Parágrafo Segundo: Dentre outras exigências, a prorrogação somente será 

formalizada caso os preços mantenham-se vantajosos para o CONTRATANTE e 

consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser realizada à época. 

Parágrafo Terceiro: Eventual prorrogação de prazo será formalizada por meio de 

Termo de Alteração Contratual, respeitadas as condições prescritas na Lei 8.666/93. 

Parágrafo Quarto: Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual 

nos exercícios subseqüentes 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 Quinto: Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição 

estipulada no parágrafo anterior, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie 

de indenização. 

Parágrafo Sexto: A não prorrogação contratual, por razões de conveniência do 

CONTRATANTE, não gerará para à CONTRATADA direito a qualquer espécie de 

indenização. 

Parágrafo Sétimo: A solução deverá estar em plena operação em até 119 (cento 

e dezenove) dias, a contar da assinatura do contrato. 

Parágrafo Oitavo: A implantação da solução de monitoramento eletrônico de 

sentenciados para presos do regime semiaberto obedecerá ao seguinte cronograma: 
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Parágrafo Oitavo: A distribuição das atividades no período, previstas no parágrafo 

anterior, poderá ser alterada por ocasião da reunião inicial de planejamento, desde 

que consensado com a Contratante, e sem prejuízo ao prazo final para implantação 

(119 dias). 

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 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo 

cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a 

supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando avaliação 

periódica.  

Parágrafo Único - A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui nem 

reduz a completa responsabilidade da CONTRATADA pela inobservância de qualquer 

obrigação assumida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em 

parte, nem poderá subcontratar os serviços ora contratados. 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE 

Sem prejuízo das demais obrigações contratuais, a CONTRATADA se obriga a 

guardar sigilo de todos os dados e informações pertinentes ao contrato, considerados 

confidenciais. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá, em nenhuma hipótese, utilizar as 

informações a que tenha acesso em função da assinatura do CONTRATO, para 

qualquer fim distinto da prestação dos serviços descritos. Também é vedado à 

CONTRATADA ceder, transmitir, realizar cópia ou qualquer outra atividade que 

comprometa o sigilo da informação e que não seja estritamente relacionada à 

prestação de serviços objeto do CONTRATO. Qualquer violação da integridade e 

segurança da informação sujeitará a CONTRATADA e seus agentes às penas 

previstas na legislação em vigor. 

Parágrafo Segundo - As responsabilidades aqui assumidas estendem-se aos 

representantes, sócios, cotistas, procuradores, empregados, contratados, 

subcontratados, bem como quaisquer pessoas físicas ou jurídicas vinculadas à 

CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA responderá judicialmente por todo e qualquer 

prejuízo decorrente de conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, que venha 

causar direta ou indiretamente o vazamento de informações da Secretaria da 

Administração Penitenciária. 

Parágrafo Quarto - Fica a CONTRATADA terminantemente proibida de fazer uso ou 

revelação, sob nenhuma justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, 

processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, 

dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da CONTRATANTE aos 

quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços, utilizando-os apenas 

para a finalidades previstas, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a 

terceiros, sem a autorização expressa, por escrito, da CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto – Sem prejuízo da responsabilização criminal, civil e administrativa, 

o descumprimento desta cláusula de confidencialidade ensejará a aplicação de multa, 

nos termos da Resolução SAP nº 077/2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O foro competente para dirimir qualquer controvérsia relacionada com o presente 

contrato é o da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

Fica ajustado, ainda que: 

I – Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos: 
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a) a Proposta apresentada pela Contratada; 

b) a Resolução SAP nº 077/2016; 

c) o Projeto Básico. 

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                              2016. 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

Contratante 

 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

____________________________ 

TESTEMUNHA 

___________________________ 

TESTEMUNHA 
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ANEXO III 

RESOLUÇÃO SAP nº 077/2016 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2016 

Processo SAP/GS n° 440/2016 

Dispõe sobre a aplicação de multas previstas na Lei 10.520/02, 

no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária, 

referente à contratação de empresa para a prestação de 

serviços de monitoramento eletrônico, com cobertura de todo o 

território do Estado de São Paulo, de indivíduos sentenciados 

que cumprem pena em regime semiaberto nas situações de 

trabalho externo e de saídas temporárias, compreendendo a 

disponibilização de toda a infraestrutura tecnológica, física, de 

hardware, de software, de telecomunicação e de serviços 

exigida para a efetiva prestação dos serviços, incluindo o 

fornecimento, manutenção e reposição de dispositivos 

eletrônicos de monitoramento (tornozeleiras) e seus acessórios. 

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 refere o artigo 7º da Lei federal 

10.520/02, obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto 

quando houver normatização específica.  

Artigo 2º - O descumprimento das obrigações previstas no edital e no contrato 

ensejará a aplicação de multa na seguinte conformidade: 

I - Recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, bem como a não 

apresentação da documentação exigida para a celebração do contrato: multa de 10% 

sobre o valor total do contrato; 

II – Inexecução total do contrato: multa de 10% sobre o valor total do contrato; 

III – Indisponibilidade do Data Center por período maior que 15 (quinze) minutos por 

mês: multa de 0,01% sobre o valor total do contrato por hora ou fração; 

IV – Falta generalizada de comunicação entre a Central de Monitoramento e os 

dispositivos monitorados por período superior a 15 (quinze) minutos por mês: multa 

de 0,01% sobre o valor total do contrato por hora ou fração; 

V – Indisponibilidade do Call Center por período superior a 15 (quinze) minutos por 

mês: multa de 0,01% sobre o valor total do contrato por hora ou fração; 

VI – Falhas relacionadas ao software inviabilizando a continuidade do monitoramento 

dos indivíduos não solucionados em até 1 (uma) hora após abertura de chamado: 

multa de 0,01% sobre o valor total do contrato por hora ou fração de atraso; 
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VII – O tempo de retorno para os questionamentos dos usuários da Contratante, 

ainda que sem resposta definitiva, superior a 30 (trinta) minutos: multa de 0,01% 

sobre o valor total do contrato por hora ou fração de atraso; 

VIII – Não comparecimento do técnico da Contratada, em periodicidade semanal nas 

Coordenadorias: multa de 0,01% sobre o valor total do contrato por cada visita não 

realizada no prazo estabelecido; 

IX – Não reposição/devolução dos equipamentos ou acessórios retirados para 

manutenção, em perfeitas condições de uso, em até 15 (quinze) dias: multa no valor 

de 1 UnM (unidade de monitoramento) por dia de atraso por cada equipamento não 

entregue; 

X – O não atendimento do prazo definido para início da operação plena do serviço de 

monitoramento: multa de 0,01% sobre o valor total do contrato por dia de atraso; 

XI – Descumprimento da cláusula décima sexta do contrato (cláusula de 

confidencialidade): multa de 10% sobre o valor total do contrato. 

Artigo 4º - 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 5º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 

monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento. 

Artigo 6º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação de 

uma não exclui a da outra. 

Artigo 7º - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de 

anexo, o instrumento convocatório de licitação e o contrato de prestação de serviços 

de monitoramento eletrônico, com cobertura de todo o território do Estado de São 

Paulo, de indivíduos sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto nas 

situações de trabalho externo e de saídas temporárias, compreendendo a 

disponibilização de toda a infraestrutura tecnológica, física, de hardware, de 

software, de telecomunicação e de serviços exigida para a efetiva prestação dos 

serviços, incluindo o fornecimento, manutenção e reposição de dispositivos 

eletrônicos de monitoramento (tornozeleiras) e seus acessórios. 

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO IV 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2016 

Processo SAP/GS n° 440/2016 

 

Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana / São Paulo – Capital. 

 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 440/2016, 

realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária, declaro, sob as penas da 

lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual nº 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 2016. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(Nº do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO – V 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2016 

Processo SAP/GS n° 440/2016 

Declaração de Inexistência de fato impeditivo 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana / São Paulo – Capital. 

 

 

 

Declaramos que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa 

habilitação no presente processo licitatório, inclusive em virtude das disposições da 

Lei Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

São Paulo, _____ de _____________ de 2016. 

 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO – VI 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 006/2016 

Processo SAP/GS n° 440/2016 

Declaração que atende às normas relativas à saúde e segurança no trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana / São Paulo – Capital. 

 

 

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 2016. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

Relação de Unidades Prisionais com Monitoramento de Presos 

 

UNIDADE PRISIONAL - ENDEREÇO 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO - COREMETRO 

Centro de Detenção Provisória I de Chácara Belém - Av. Condessa Elizabete 

Robiano nº 900 Belém, CEP: 03021-000 - São Paulo - SP 

Centro de Detenção Provisória II de Chácara Belém - Av. Condessa Elizabete 

Robiano nº 900 Belém, CEP: 03021-000 - São Paulo - SP 

Centro de Progressão Penitenciária Feminino "Dra. Marina Marigo Cardoso de 

Oliveira" de Butantan - Rodovia Raposo Tavares Km 19,5 Jardim Arpoador Butantan, 

CEP: 05577-300 - São Paulo - SP 

Centro de Progressão Penitenciária Feminino de São Miguel Paulista - Américo 

Gomes da Costa, 305-A - São Miguel Paulista, CEP: 08010-120 - São Paulo - SP 

Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha -  Estrada do Governo, Km 

41 s/nº - CEP: 07859-340 - Franco da Rocha - SP 

Penitenciária I "Mário Moura Albuquerque" de Franco da Rocha -  Rodovia Edgar 

Máximo Zambotto, alt km 44,5 - Serra dos Cristais, CEP: 07780-000 - Franco da Rocha - 

SP 

Penitenciária I "José Parada Neto" de Guarulhos - Rua Benedito Climério de 

Santana, 600 Várzea do Palácio, CEP: 07034-080 - Guarulhos - SP 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA 

E LITORAL - CVL 

Centro de Progressão Penitenciária "Dr Edgar Magalhães Noronha" de 

Tremembé - Rod Amador Bueno da Veiga, Km 138 Bairro do Uma, CEP: 12120-000 - 

Tremembé - SP 

Centro de Progressão Penitenciária "Dr Rubens Aleixo Sendin" de Mongaguá - 

Av. dos Mariscos, nº 500 Balneário Arara Vermelha, CEP: 11730-000 - Mongaguá /SP 

Penitenciária II de Potim - Estrada do Jacaré, Km 9,2 Bairro das Correias, CEP: 

12525-000 - Potim - SP 
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Penitenciária "Dr. José Augusto Salgado" de Tremembé - Rodovia Amador Bueno 

da Veiga, Km 138,5 - Bairro do Uma - CEP: 12120-000 - Caixa Postal 41 - Tremembé - 

SP 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO 

- CRC 

Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia - Rodovia Campinas/Monte Mor 

Km 5 Bairro Nova Boa Vista, CEP: 13068-970 - Caixa Postal 7541 - Hortolândia - SP 

Centro de Progressão Penitenciária "Professor Ataliba Nogueira" de Campinas - 

Rodovia Campinas Monte /Mor Km 4,5 - Bairro Nova Boa Vista - CEP: 13064-180 - Caixa 

Postal 1261 - Campinas - SP 

Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz - Estrada Vicinal Porto 

Feliz/Rafard, Km 05 - Porto Feliz - SP 

Centro de Ressocialização Feminino "Carlos Sidnes de Souza Cantarelli" de 

Piracicaba - Rua São José nº 260 - Centro, CEP: 13400-330 - Piracicaba - SP 

Centro de Ressocialização de Atibaia - Rua José Bonifácio, 680, CEP: 12940-210 - 

Atibaia - SP 

Centro de Ressocialização de Bragança Paulista - Rua Adolfo Bortolotti, 330 - Vila 

Municipal, CEP: 12912-100 - Bragança Paulista - SP 

Centro de Ressocialização de Limeira - Via Jurandir da Paixão de Campos Freire, km 

4,5, CEP: 13480-970 - Caixa Postal 111 - Limeira - SP 

Centro de Ressocialização de Mococa - Rua Sassaki Massao, 108 - Distrito Industrial 

II, CEP: 13739-110 - Mococa - SP 

Centro de Detenção Provisória "Nelson Furlan" de Piracicaba - Rodovia 147 

Piracicaba/Limeira, Km 4,5, CEP: 13400-970 - Piracicaba - SP 

Penitenciária "Odon Ramos Maranhão" de Iperó - Estrada Municipal Iperó/Tatuí, 

Km 5,5 - Horto Florestal Bela Vista, CEP: 18560-000 - Iperó - SP 

Penitenciária I "Dr. Danilo Pinheiro" de Sorocaba - Rua Dr Altino Arantes, 622 - 

Bairro Jardim Paraná, CEP: 18076-302 - Sorocaba - SP 

Penitenciária II "Dr. Antonio de Souza Neto" de Sorocaba - Av. Dr. Antonio de 

Souza Neto nº 100 Bairro Aparecidinha, CEP: 18087-000 - Caixa Postal 417 - Sorocaba - 

SP 

Penitenciária "Jairo de Almeida Bueno" de Itapetininga - Rodovia Gladys 

Bernardes Minhoto, Km 63 Bairro Capão Alto, CEP: 18211-265 - Caixa Postal 221 - 

Itapetininga - SP 

Penitenciária II de Itapetininga - Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, Km 63 Bairro 

Capão Alto, CEP: 18200-970 - Itapetininga - SP. 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO 

ESTADO - CRN 
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Penitenciária "Valentim Alves da Silva" de Álvaro de Carvalho - Rodovia Mamede 

Barreto, SP 349 Km 36, CEP: 17410-000 - Álvaro de Carvalho - SP 

Penitenciária "Dr. Sebastião Martins Silveira" de Araraquara- Avenida Francisco 

Vaz Filho, 4055 - Jardim Pinheiros - Ciaxa Postal 152, CEP: 14810-900 - Araraquara - SP 

Centro de Ressocialização "Dr. Mauro de Macedo" de Avaré - Av. João Manoel 

Fernandes, 1050 Chácara Camargo, CEP: 18708-857 - Avaré - SP 

Centro de Progressão Penitenciária I "Dr. Alberto Brocchieri" de Bauru - Rodovia 

Marechal Rondon, Km 350, CEP: 17015-970 - Caixa Postal 521 - Bauru - SP 

Centro de Progressão Penitenciária  II "Dr. Eduardo de Oliveira Vianna" de 

Bauru - Rodovia Marechal Rondon, Km 350. CEP: 17015-970 - Caixa Postal 321 - Bauru 

- SP 

Centro de Progressão Penitenciária III"Prof. Noé de Azevedo" de Bauru - 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 349 Zona Rural, CEP: 17064-601 - 

Caixa Postal nº 121 - Bauru - SP 

Penitenciária "Osiris Souza e Silva" de Getulina - Est. Vicinal Aurélio de Andrade 

Junqueira Km 9,5, CEP: 16450-000 - Getulina - SP 

Penitenciária  "Orlando Brando Filinto" de Iaras - Rodovia Municipal Dr. Jair 

Gilberto Campanati km 4 - Zona Rural, CEP: 18775-000 - Iaras - SP 

Penitenciária "Cabo PM Marcelo Pires da Silva" de Itaí - Rodovia Eduardo Saigh Km 

292,5, CEP: 18730-000 - Caixa Postal 53 - Itaí - SP 

Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis - Rodovia Cândido Portinari - SP 

334 - Km 323   Jardinópolis, CEP: 14690-000. 

Centro de Ressocialização "Dr. Manoel Carlos Muniz" de Lins -  Rua Men de Sá 

s/nº - Jardim Primavera, CEP: 16400-787 - Lins - SP 

Centro de Ressocialização de Marília - Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, Km 

465 Padre Nóbrega, CEP: 17500-970 - Caixa Postal 141 - Marilia - SP 

Penitenciária de Marília - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 465 - Zona 

Rural, CEP: 17500-970 - Caixa Postal 105 - Marília - SP 

Centro de Ressocialização de Ourinhos - Av. Jacinto Ferreira de Sá, 21 - Centro, 

CEP: 19911-720 - Ourinhos - SP 

Penitenciária de Ribeirão Preto -  Rodovia Abraão Assed SP 333 Km 47, CEP: 14097-

900 - Ribeirão Preto 

Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto - Rua Alfredo Condeixa, 1666, Parque 

Ribeirão Preto, CEP: 14031-300 - Ribeirão Preto - SP 

Penitenciária II de Serra Azul - Rod Abraão Assed - SP 333 kM 28 + 70m, CEP: 

14230-000 - Serra Azul - SP 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO - 

CRO 
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Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura" de Presidente Prudente - Estrada Irio 

Zuntini, Km 04 - Conjunto Habitacional João Domingos Netto, CEP: 19.036.000 - 

Cx.Postal: 241 - Presidente Prudente - SP 

Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso - Estrada Municipal VPS 012/VPS 

351 - Km 02 Bairro Valdevino S. Pacheco, CEP: 16880-000 - Valparaíso - SP 

Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio Preto -  Rodovia BR 153, 

Km 47,5, CEP: 15053-750 - São José do Rio Preto - SP. 

Centro de Ressocialização de Presidente Prudente -  Estrada Vicinal Raimundo 

Maiolini, Km 06 - Bairro Montalvão, CEP: 19020-970 - Caixa Postal 4406 - Presidente 

Prudente - SP. 

Centro de Ressocialização de Araçatuba - Rua Sacadura Cabral, 251 Bairro da 

Aviação, CEP: 16055-510 - Araçatuba - SP. 

Penitenciária Feminina de Tupi Paulista - Rodovia João Ribeiro de Barros, Km. 667,8 

(sentido Panorama - Paulicéia) - Bairro: Zona Rural, CEP: 17930-000 - Tupi Paulista - SP 

Penitenciária "Silvio Yoshihiko Hinohara" de Presidente Bernardes - Rod. Raposo 

Tavares, Km 586, CEP: 19300-000 - Caixa Postal 97 - Presidente Bernardes - SP 

Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu - Rod. Comandante João Ribeiro 

de Barros, Km 615 - Bairro São Simão, CEP: 17860-000 - Pacaembu - SP. 

Centro de Ressocialização de Birigui - Rodovia Marechal Candido Rondon, Km 

512,35, CEP: 16204-240 - Birigui - SP. 

Penitenciária  "Nestor Canoa" de Mirandópolis - Av. Dr. Oswaldo Brandi Faria, 4450 

- Bairro Ribeirão Claro, CEP: 16800-000 - Caixa Postal 161 - Mirandópolis - SP. 

Centro de Progressão Penitenciária "Dr Javert de Andrade" de São José do Rio 

Preto - Rodovia BR 153 Km 47,5, São José do Rio Preto - SP 

 

 

 

 


